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Quyển sách HỌC TỐT SINH HỌC 11 NÂNG CAO 

này được biên soạn theo chương trinh sách giáo khoa 

hiện hành, nhàm giúp các em có tài liệu tham khảo 

để ôn tập, củng cố kiến thức, đóng thời vận dụng dể 

làm những bài tập có dạng tương tự hoặc nâng cao 

đạt kết quả tQ[. 

Quý tháy cô và quý phụ huynh có thể xem quyển 

sách này như tài liệu tham khảo thêm. 

Chúng tôi mong nhận dược ý kiến xây dựng từ quý 

độc giả. 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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C- kườtìíị I. 

CHUYỂN HOÁ VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG 

A. CHUYỀN HOÁ VẬT CHAT vầ NANG lượng ở thục vật 

§1. TRAO ĐỔI NƯỚC ở THựC VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Nước là nhân tố quan trọng đối với cơ thể sống, nước được cây hấp thụ qua 

hệ thống rễ nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu (tăng dần từ đất đến mạch 

gố). Hai con đường hấp thụ nước ở rê là: con đường qua châ't nguyên sinh 

không b.ào và con đường qua thành tế bào - gian bào. 

Sự trao dổi nước diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật. Quá trình 

vận chmyển nước từ rễ lên lá được thực hiện nhờ lực hút của lá, lực đẩy của rễ 

và lực lũên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch dẫn. 

II. G0I Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Trên cơ sở các kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu vai trò chung của nước 

dối với tlhục vật. 

Trả Lời: Thực vật không thể sống nếu thiếu nước. Nếu tê' bào thực vật bị 

thiếu nưtác thì các chức năng sinh lí quan trọng như quang hợp, hô hấp sẽ bị 

kìm hãrm và do đó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thực vật. Việc thiếu 

nước kéO) dài sẽ làm cây héo và chết. 

Vai tirò của nước đối với thực vật: Nước là dung môi hoà tan nhiểu chất 

trong tế bào và hầu hết các phản ứng hoá học trong tế bào xảy ra trong môi 

trường niưdc; nước cũng trực tiếp tham gia các phản ứng trong tế bào (phản 

ứng quang phân li nước); nước duy trì hình thái tế bào; sự thoát hơi nước qua 

khí khổng vừa có tác dụng điều hoà nhiệt của lá, vừa giúp sự thâm nhập của 

CO2 (COÍ2 là nguyên liệu của quá trình quang hợp) từ không khí vào lá. 

* Hẵy nẻu các dạng nước trong dất và cho biết cảy hấp thụ dạng nước nào? 

Trả Lời: Trong đất, nước tồn tại ở ba trạng thái: rắn, lỏng và hơi. Trong 

đó, dạng lóng và hơi có ý nghĩa đối với thực vật. 

Nước ở trong đất chủ yếu ở trạng thái lỏng, có hai dạng: nước tự do (nước 

mao dẫni, nước ngầm) và nước liên kết (nước ngậm trên bề mật keo dất và 
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nước tẩm trong keo đất). Rễ cây hấp thụ dạng nước tự do và một phần (iạig 

nước liên kết (nước liên kết không chặt với keo đất). 

* Quan sát hình 1.2, cho biết có bao nhiêu con dường hấp thụ nưổc từ tất 

vào mạch gỗ? 

Lôna hút Tá bào Tế bào Tế bào 

Hình 1.2, Qon dường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ 

Trả lời: Dựa vào hình ta thấy có hai con đường hấp thụ nước từ đất 'ào 

mạch gỗ. Hai con đường đó là con đường qua thành tế bào - gian bào vài ton 

đường qua chất nguyên sinh - không bào. 

* Hãy quan sát hình 1.5 và mô tả con dường vận chuyển nước, chất khỡáig 

hoà tan và chất hữu co trong cây. 

Hình 1.5. Con đường vận chuyền nước, chất khoắng và chất hữu cơ 
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Trả lời: Nước và các chất khoáng hoà tan được rễ hút vào cùng vận chuyển 

trong thân theo mạch gỗ. Các sản phẩm hữu cơ hoà tan (ví dụ: đường,...) được 

tạo thành trong quang hợp và trong các quá trình trao đổi chất ở các tê bào 

nguồn (ví dụ: lá) được đưa vào mạch rây, sau đó vận chuyển xuống dưới tới 

các tế bào chứa (ví dụ: rễ củ, thân củ,...). Trong quá trình vận chuyển trong 

mạch gỗ và mạch rây, nước cũng có thể vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang 

mạch rây và ngược lại tuỳ theo thế nước trong các mạch này. 

B. CÁU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu các đặc điểm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ. 

Trả lời: Các lông hút hình thành từ các tế bào biểu bì rễ. Các tế bào này có 

đặc điểm sau: Thành tế bào mỏng, chỉ có một không bào trung tâm lớn, có áp 

suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ. Nhờ các dặc điểm đó 

mà lông hút phù hợp với chức năng hấp thụ nước và các chất khoáng từ đất. 

2. Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó. 

Trá lời: Ta có thể quan sát thấy áp suất rễ qua hai hiện tượng ri nhựa và ứ giọt. 

Hiện tượng rỉ nhựa: Cắt ngang một cây còn non ở phần gần sát mặt dất. 

Sau vài phút, ta thấy những giọt nhựa ri ra từ phần thân cây bị cắt. Những 

giọt nhựa này do rễ dẩy từ mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở thân. Hiện tượng này 

gọi là sự ri nhựa và dịch tiết ra gọi là dịch nhựa. Trong dịch nhựa này có 

chứa các chất vô cơ và hữu cơ. Nếu nối đoạn cắt với một ống cao su, sau đó lại 

nối Ống cao su với một áp kế thì ta có thể đo dược áp suất rễ. 

Hiện tượng ứ giọt: úp kín cây bằng một chuông thuỷ tinh. Đợi qua một 

đêm, ta thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Hiện tượng này xảy ra là vì không 

khí trong chuông thuỷ tinh đã bão hoà hơi nước; trong khi dó, nước do áp 

suất rễ đẩy từ mạch gỗ của rễ tới lá không bay hơi được qua khí khổng nên 

đã ứ thành giọt ở mép lá. 

Hiện tượng rl nhựa và ứ giọt đều do áp suất rễ gây nên và là những bằng 

chứng dể đánh giá hoạt dộng của hệ rễ. Những hiện tượng này chỉ xảy ra khi 

rễ hoạt động bình thường. 

3. Trình bày con đưởng vận chuyển nước ở thân. 

Ttrả lời: ở trong thân cây, nước vận chuyển từ rễ lên lá theo mạch gỗ. Các 

chất hoà tan được rễ hút vào cũng vận chuyển lên thân cùng dòng nước trong 

mạch gỗ. Nước cùng các sản phẩm hoà tan được tạo thành trong quang hợp 

và quá trình trao đổi châ't vận chuyển theo chiều từ trên xuống theo mạch 

rây. INgoài ra nước cũng có thể vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây 

và ngrược lại tuỳ theo thế nước trong các mạch này. 

4*. Tại sao hiện tượng ứ giọt chl xảy ra ở những cây bụi thấp và ỏ những 

cây tthắn thảo? 

Tr-ả lời: Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp là vì lá của 

nhífn,g cây này nằm gần mặt dất, không khí xung quanh dễ bị bão hoà hơi 
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nư<(fcr, dồng thời áp suất rễ đủ mạnh dể đẩy nước từ rễ lên lá gây ra hiện 

tượng ứ giọt (xem lại câu 2). 

5. Hãy nêu vj trí và vai trò của vòng đai Caspari. 

Trả lời: Vòng đai Caspari nằm ở tế bào nội bì có vai trò điều chỉnh lượng 

nước và kiểm tra các chất khoáng hoà tan trong nước. 

6. Hãy chọn đáp án trả lời dũng. Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoà 

tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ: 

A. khí khổng B. tế bào nội bì c. tế bào lông hút 

D. tế bào biểu bì E. tế bào nhu mô vỏ 

Trả lời: Đáp án đúng là B. tế bào nội bì. 

§2. TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THựC VẬT (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Quá trình thoát hơi nước có ý nghĩa quan trọng trong dời sông của thực 

vật vì nó tạo ra lực hút nước, điều hoà nhiệt độ bề mặt thoát hơi nước, tạo 

diều kiện cho C02 khuếch tán từ không khí vào lá để thực hiện chức năng 

quang hợp. 

Có hai con đường thoát hơi nước: thoát hơi nước qua khí khổng (là chủ 

yếu) và thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin). Sự đóng mở khí khổng là 

cơ chế chính để điều chỉnh quá trình thoát hơi nước. Các diều kiện môi 

trường có ảnh hưỏng rất chặt chẽ đến trao đổi nước ở thực vật. 

Tưới nước hợp lí cho cây trồng là một biện pháp khoa học dựa trên cóc 

chỉ tiêu sinh lí về trao đổi nước của cây trồng để trả lời các câu hỏi: khi nào 

tưới, tưới bao nhiêu và tưới bằng các nào? 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Macximop - nhà Sinh II học người Nga đã viết: “thoát hơi nước là tai họa 

tất yếu cửa cây”. Hây giải thích câu nói trẽn. Tại sao thoát hơi'nước lại là “tai 

họa” và tại sao thoát hơi nước lọi là “tất yếu”. 

Trả lời: Sự thoát hơi nước là “tai họa” của cây là vì trong quá trình sinh 

trưởng và phát triển, thực vật phải mất di một lượng nước rất lớn và do dó 

nó phải hấp thụ một lượng nước lớn hơn lượng nước mất di. Nếu môi trường 

sống không cung cấp đủ nước cho cây thì nó sẽ bị khô héo và chết. 

Sự thoát hơi nước là “tất yếu” bởi vì diều đó là cần thiết cho thực vật. Sự 

thoát hơi nước ở lá tạo ra một lực hút nước, một sự chênh lệch thế nước theo 

chiều hướng giảm dần từ rễ đến lá và nhờ đó nước có thể chuyển từ rễ lên lá 

một cách dễ dàng. Đó chính là động lực trên của con đường vận chuyển nước. 
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NgoAi ra, sự thoát hơí nước qua lá còn làm nhiệt độ bề mặt lá giảm xuống, 

chi cao hơn nhiệt độ trong bóng râm một chút Mót điều quan trọng nữa là 

khi khí khổng mở cho hơi nước thoát ra thì khí C()2 sẽ đi từ không khí vào 

trong lá, đảm bảo cho quá trình quang hợp được diễn ra bình thường. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu ý nghĩa cùa quá trình thoát hởi nước ở lá. 

Trả lời: Thoát brrt nước là động lực trên và là động lực chủ yếu cùa quá 

trinh vận chuyển nước (tạo ra lực hút mạnh, kéo nước từ rễ di lên). Sư thoát 

hơi nước làm giảm nhiệt độ của bề mặt lá,'bảo vệ lá tránh sự đốt nóng của 

ánh sáng mặt trời. Đồng thời với sự thoát hơi nước qua khí khổng thì khí 

C02 (nguồn nguyên liệu của quá trình quang hợp) củng di từ không khí vào lá 

qua khí khổng để đến lục lạp. Cũng chính vì vậy, ớ một số thực vật vùng khô 

hạn, do việc lấy nước từ đất khó khăn nên chúng tiết kiệm nước bằng cách 

đóng khí khổng vào ban ngày, mớ lại vào ban đêm. Như vậy, quá trình thu 

nhận C02 cũng phải tiến hành vào ban dêm (ví dụ: cây xương rồng,...). 

2. Hãy trình bày con dường thoát hơi nước và dặc điểm của chúng. 

Trả lời: ở thực vật có hai con đường thoát hơi nước chính là con dường 

qua khí khổng và con đường qua bề mặt lá - qua cutin phủ biểu bì lá. Trong 

hai con dường này thì sự thoát hơi nước qua khí khổng là chủ yếu. Có thể 

giái thích điều này như sau: do số lượng khí khổng trên bề mặt lá rất lớn 

nên sẽ có tổng chu vi lớn hơn rất nhiều so với chu vi của lá, vì vậy lượng 

nước thoát ra qua khí khổng lớn hơn rất nhiều so với lượng nước qua bề mặt 

lá (hiệu quả mép). 

Đặc điếm của con dường thoát hơi nước: 

+ Qua khí khổng: vận tốc lớn, được điều chỉnh bàng việc đóng mở khí khổng. 

+ Qua bể mặt lá qua cutin phủ biểu bì lá: vận tốc nhỏ, không được điều chính- 

3. Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nưỏc hợp lí cho cây trổng. 

Trả lời: Tưới nước hợp lí cho cây trồng là phải thực hiện được cùng lúc ba 

vấn dề sau: 

- Tưới nước vào lúc nào? Ta xác định thời điểm cẩn tưới nước bằng cách 

dựa vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước cửa cây trồng như: sức hút nước 

của lá, nồng độ hay áp suất thẩm thấu của dịch tế bào, trạng thái của khí 

khdng, cường độ hô hấp của lá... 

- Cần tưới bao nhiêu nước? Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu nước 

của từng loại cây, tính chất vật lí, hoá học của từng loại đất và các điều kiện 

inôi trường cụ thể. 

- Tưới nước như thế nào? Cách tưới nước phụ thuộc vào các nhóm cây 

trồng khác nhau, các loại đất khác nhau. Ví dụ: Đối với lúa nước thì có thể 

tưới ngập đất, trong khi các cây trồng cạn thì cần tưới dạt 80% độ bão hoà 

nước của đất; đất cát phải tưới nhiều lần, đât mặn phải tưới nhiều nước hơn 
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nhu cầu nước của cây vì cây thường khó hút nước ở đất mặn và cần nươc 

nhiều để rửa mặn cho đất. 

4*. Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan 

đến co chế dóng mở của nó. 

Trả lời: Hai tế bào khí khổng nằm kề nhau tạo thành lỗ khí. Nằm sát với 

tế bào khí khổng là hai hay nhiều tế bào phụ, kế đó là các tế bào biểu bì. Tế 

bào khí khổng có chứa các hạt lục lạp nhỏ, có nhân, ti thể và các thành phần 

khác như các tế bào thường. Cấu tạo đặc biệt của của tế bào khí khổng có vai 

trò điều chỉnh sự đóng mở khí khổng. Điểm đặc biệt của tế bào khí khổng là 

dộ dày của thành tế bào không đồng đều: thành trong sát lỗ khí dày hơn 

thành ngoài; vì vậy, khi các tế bào này trương nước, thành ngoài dãn nhiểu 

hơn thành trong làm tăng độ cong của tế bào và khí khổng mở ra. Ngược lại, 

khi tế bào khí khổng mất nước, thể tích tế bào giảm, thành trong tế bào duỗi 

thẳng và khí khổng dóng lại. 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị 

ngừng khi: 

A. đưa cây ra ngoài sáng. B. tưới nước cho cây. 

c. tưởi nước mặn cho cây. D. dưa cây vào trong tối. 

E. bón phân cho cây. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. Đưa cây vào trong tối. 

§3. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ ở THựC VẬT 

I. TÓM TẮT Ll THUYẾT 

Cây hấp thụ khoáng theo hai cơ chế: thụ động và chủ động. Hấp thụ 

khoáng theo cơ chế thụ động thì không tiêu tốn ATP, ngược lại nếu theo cơ 

chế chủ động thì cần ATP. 

Các nguyên tố khoáng đại lượng dóng vai trò chủ yếu trong cấu trúc các 

thành phần tế bào, mô, cơ quan và là thành phần cấu tạo các đại phân tử 

trong cơ thể. 

Các nguyên tố khoáng vi lượng đóng vai trò chù yếu trong việc hoạt hơá 

các enzim để thực hiện các quá trình trao đổi chất trong cơ thể. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây: lấy một cây nhỏ còn 

nguyên bộ rễ. Nhúng bộ rễ đâ rửa sạch vào dung dịch xanh mêtilen. Một lúc 

sau, lấy cây ra, rửa sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp vào dung dịch CaCI2. Quan sát 

dung dịch CaCI2, chúng ta sẽ thấy dung dịch từ không màu dẩn dẩn chuyển 

sang màu xanh. Tại sao vậy? 
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Trả lời: Khi ta ngâm hộ rô vào (lung dịch xanh mêtilen, các phân tử xanh 

mêtilen hút bám trên bề mặt rễ và chỉ dừng lại ớ đó, không đi được vào 

trong tế bào do các phân tứ này không cần thiết đối với tế bào. Tính thấm 

chọn lọc của màng sinh chất không cho xanh mẽtilen đi qua. Khi ta nhúng 

tiếp bộ rễ vào dung dịch CaCỊ; thì các ion Ca"* và cr sẽ bị hút vào rễ và đẩy 

các phân tử xanh mẽtilen đang hút bám trên bề mặt rễ vào dung dịch, làm 

cho dung dịch có màu xanh. Màu xanh đó chính là màu của xanh mêtilen. 

* Dựa vào kiến thức dã học ỏ lớp 10 về quá trinh hấp thụ chủ dộng các chất 

khoáng qua màng sinh chất, hãy trinh bày cách hấp thụ chủ dộng các chất 

khoáng từ đất vào cây. 

Trả lời: Sự hấp thụ chủ động của các chất khoáng vào cây được thể hiện ở 

tính thấm chọn lọc của màng sinh chất, các chất khoáng cần thiết cho cây 

được vận chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa là chúng được chuyển từ 

nơi có nồng độ tháp sang nơi có nồng độ cao. Cách hấp thụ khoáng này mang 

tinh chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần phải có năng lượng, tức 

là có sự tham gia của ATP và chất mang. ATP và chất mang được cung cấp từ 

quá trình chuyển hoá vật chất (chù yếu từ hoạt động hô hấp). 

* Quan sát hình 3.3, hãy cho biết: Đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào 

trong ba loại ion cho dưới dây dê’ lá cây xanh lại? 

- Cây có lá vàng Cây binh thường 
do thiếu dinh dưỡng 

Hình 3.3. Cây thiếu dinh dưỡng khoáng 

Trá lời: Trong hình, các lá trưởng thành của cây bị vàng, đây là triệu 

chứng thiếu magiê Để lá cây xanh lại ta cần cung cấp cho cây ion Mg2*. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Các nguyên tố khoáng đưọc hấp thụ từ đất vào cây theo những cách 

nào? Sự khác nhau giữa các cách đó là gì? 

Trá lời: Phần lớn các nguyên tô khoáng được hấp thụ vào cây diịới dạng 

câc ion qua hệ thống rễ. Ion khoáng được hấp thụ ở rễ theo hai cách: thụ 

động và chủ động. 



Hai cách này khác nhau ở chỗ: 

+ Hấp thụ thụ động: Các ion khoáng khuếch tán theo građien nồng độ, đi 

từ nơi có nồng độ cao đến nơi.có nồng độ thấp, do đó quá trình vận chuyển 

này không cần năng lượng ATP. 

+ Hấp thụ chủ động: Các ion khoáng vận chuyển ngược với quy luật 

khuếch tán, nghĩa là nó vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng 

độ cao và đòi hỏi phải có sự cung cấp năng lượng ATP. 

2. Nêu vai trò của các nguyên tố dại lượng: p, K, s. 

Trả lời: 

Nguyên tố Dạng ion được hấp thụ Vai trò trong cơ thể thực vật 

Phôtpho (P) POf , H2PO; 

Thành phần của axit nuclêic, 

ATP, cần cho sự nở hoa, đậu 

quả, phát triển rễ. 

Kali (K) K* 

Chủ yếu tham gia giữ cân 

bằng nước và ion trong tế bào, 

tham gia hoạt hoá enzim. 

Lưu huỳnh (S) POỈ Thành phần của prôtêin. 

3. Nêu vai trò chung của các nguyên tổ vi lượng. 

Trả lcti: Các nguyên tố vi lượng thường là thành phần không thể thiếu 

được ở hầu hết các enzim. Chúng chủ yếu dóng vai trò hoạt hoá các enzim 

trong các quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra, các nguyên tố vi lượng 

còn liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu cơ - kim loại. Đây là 

những hợp chất có vai trò quan trọng trong các quá trình trao đổi chất (ví dụ: 

Cu trong xitôcrôm, Co trong vitamin Bj2...). 

4*. Tại sao các nguyên tố vi lượng lại chỉ cẩn với mộỉ lượng rất nhỏ đối vói 

thực vật? 

Trả lời: Vai trò chủ yếu của các nguyên tố vi lượng trong cây là hoạt hoá 

enzim trong các quá trình trao đổi chất, không phải vai trò câu trúc nên chỉ 

cần một lượng rất nhỏ. Tuy cần ít nhưng không thể thiếu được vì sẽ ânh 

hưởng đến các hoạt động của nhiều loại enzim quan trọng trong tế bào. 

5. Tại sao nói quá trình hấp thụ nưđc và chất khoáng liên quan chặt chẽ với 

quá trinh hô hấp của rễ? 

Trả lời: Nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với 

quá trình hô hấp của rễ là vì quá trình này cần sử dụng các sản phẩm của 

quá trình hô hấp như: ATP và các chất trung gian khác. 

6. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nổng dộ Ca2* trong cây là 0,3%, trong 

đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2* bằng cách nào? 

A. Hấp thụ thụ động. B. Khuếch tán. 

c. Hấp thụ chủ động. D. Thẩm thấu. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. Hấp thụ chủ động. 
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§4. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ ở THựC VẬT 
(tiếp theo) 

I. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Nitơ có vai trò rất quan trọng đối với đời sống thực vật vì nó vừa có vai 

trò cấu trúc (là thành phần cấu tạo trong prôtêin, axit nuclêic, các sắc tố 

quang hợp,...) vừa có vai trò chuyển hoá vật chát và năng lượng (là thành 

phần cấu tao của ADP, ATP, các chất điều hoà sinh trưởng,...). 

Quá trình cố định nitơ khí quyển là nguồn cung cấp nitơ quan trọng cho 

thực vật. Các nhóm vi khuẩn có khả năng cố định nitơ trong khí quyển là: 

nhóm vi khuẩn tự do (Azotobacter, Clostridium, Anabaena, Nostoc,...) và 

nhóm vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium cộng sinh trong nốt sần rễ cây họ Đậu, 

Anabaena rnollae cộng sinh với bèo hoa dâu). 

Quá trình biến đổi nitơ trong cây gồm: Quá trình khử NOg và quá trình 

đồng hoá NH3 là hai quá trình dẫn đến việc hình thành nên các hợp chất 

chứa nitơ trong cây. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TỈM HIỂU-THÀO LUẬN 

* Hây cho biết: Rễ cây có hấp thụ và sử dụng được nitd phân tử (N2) trong 

không khí không? 

Trả lời: Rễ cây không thể hấp thụ và sử dụng dược nitơ phân tử (N2) trong 

không khí. Vì nitơ phân tử có nối ba giữa hai nguyên tử nitơ, là một chất rất 

bền vững, ở dạng khí trơ. Cây không thể sử dụng được dạng nitờ này trong 

quá trình trao đổi chất của mình. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu vai trò của nitơ trong dời sống thực vật. 

Trả lời: Nitơ có trong thành phần của hầu hết các chất trong cây: prôtêin, 

axit nuclêic, các sắc tố quang hợp, các hợp chất dự trữ năng lượng (ATP, 

ADP), các chất điều hoà sinh trưởng... 

Nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham gia vào các quá trình chuyển hoá 

vật chất và nảng lượng. 

Như vậy, nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lí của 

cây trồng, do đó quyết dinh năng suất và chất lượng thu hoạch. 

2. Nêu quá trình cố định nitơ khí quyển và vai trò của nó. 

2H 2H 2H 

Trả lời: N SE N X NH - NH X NH2 - NH2 2NH3 

Sơ đố quá trình cố định nitơ 
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Để quá trình trên có thể xảy ra cần có các điều kiện sau: 

+ Có các lực khử mạnh. 

+ Được cung câ'p năng lượng ATP. 

+ Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 

+ Thực hiện trong điều kiện kị khí. 

Trong đó, hai diều kiện lực khử và năng lượng sẽ do vi khuẩn có khả năng 

cố định nitơ tự tạo ra hay lấy ra từ quá trình quang hợp, hô hấp, lên men của 

cơ thể thực vật mà nó cộng sinh. 

Nhờ quá trình cô' định nitơ mà thực vật có thể sử dụng được nguồn nitơ 

phong phú trong khí quyển. 

3. Nêu các vai trò của quá trình khử N03 và quá trình đổng hoá NH3. 

Trả lời: 

a) Quá trình khử NOg : Nitơ dạng nitrat (NOg) có nhiều trong đất và được 

thực vật hấp thụ dễ dàng. Tuy nhiên, trong thực vật nitơ tồn tại chủ yếu trong 

các đơn vị cơ sở là các axit amin và dưới dạng khử (NH4 ). Do vậy, khi nhận 

NO3, việc trước tiên đối với thực vật là phải biến đổi từ dạng nitơ ôxi hoá sang 

dạng nitơ khử. Đó là quá trình khử NO3 hay còn gọi là quá trình amin hoá. 

b) Quá trình đồng hoá NH3: Để NH3 có thể tham gia vào quá trình trao 

đổi chất thì chúng cần phải được đồng hoá. Trong hoạt động hô hấp của cây, 

các axit (R-COOH) được tạo ra và nhờ quá trình trao đổi nitơ, các axit này có 

thêm gốc NH2 để thành các axit amin. Từ các axit amin này, thông qua quá 

trình chuyển amin hoá, 20 axit amin sẽ được hình thành trong mô thực vật, 

đó là nguyên liệu để hình thành các loại prôtêin khác nhau. Các axit amin 

hình thành còn có thể kết hợp với nhóm NH3 thành các amit (ví dụ: axit 

glutamic + NH3 thành glutamin). Đây là cách để thực vật không bị ngộ độc 

khi NH3 tích luỹ nhiều trong cây. 

4*. Hãy nêu mối quan hệ của chu trình Crep với quá trình đổng hoá NH3 

trong cáy. 

Trả lời: Chu trình Crep trong hoạt động hô hấp tạo ra các axit (R-COOH) 

(ví dụ: axit a-xêtôglutaric, axit fumaric, axit ôxaỉô axêtic). Nhờ quá trình trao 

đổi nitơ, các axit này có thêm gôc NH2 để thành các axit amin. 

5. Chọn phương án trả lời đúng. Quá trình khử NO3 (NO3 -> NHJ ): 

A. thực hiện ở trong cây. 

B. là quá trình ôxi hoá nỉtơ trong không khí. 

c. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza. 

D. bao gồm phản ứng khử NOị thành NOị . 

E. không có ý nào đúng. 

Trả lời: Đáp án đúng là : A. thực hiện ở trong cây. 
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§5. TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NI rơ Ở THựC VẬT 
(tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Các nhân tố môi trường như: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm của đất, độ pH 

cửa đất, độ thoáng khí đều ảnh hưởng đến quá trình trao đổi khoáng và nitơ 
ờ cậy trồng. 

Bón phân hợp lí cho cây trồng phải dựa trẽn cơ sờ khoa học và thực tiễn 

dể xác định lượng phân bón, thời gian bón, cách bón và loại nhân bón: bón 

bao nhiêu? bón khi nào? bón cách nào? bón loại phân gì? 

Dể tính lượng phân bón cho một vụ thu hoạch định trước, người ta có thể 

dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của cây, hàm lượng các chất dinh dưỡng trong 

đất, hệ số sử dụng phân bón để tính. 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU-THÀO LUẬN 

* Dựa vảo các nhân tố trẽn hãy néu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết 

cho một thu hoạch định trước. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng dất đối với nitú 

của lúa là 14g nitơ/kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0. 

Hệ số sử dụng phân bón 60% và để có một thu hoạch là 15 tâ'n/ha. 

Trà lời: Cách tính như sau: 

Lượng nitơ cần phải bón: (14 X 15 X 100) : 60 = 350 kg nitơ/ha. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy trình bày ảnh hưỏng của ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đất đến quá 

trinh hấp thụ các chất khoáng và nitơ. 

Trà lời: 

- Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ 

trên cơ sở ánh sáng liên quan chặt chẽ với quá trình quang hợp và quá trình 

trao đổi nước của cây (xem lại bài trước). 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp của hệ rễ. 

Khi tăng nhiệt độ ở một giới hạn nhất định sẽ làm tăng sự hấp thụ các chất 

khoáng và nitơ. 

- Độ ẩm đất: Hàm lượng nước tự do trong đất nhiều sẽ giúp cho việc hoà 

tan nhiều ion khoáng và các ion này dễ dàng được hấp thụ theo dòng nước. 

Độ ẩm đất cao sẽ giúp hệ rễ sinh trưởng tốt và tăng diện tích tiếp xúc của rễ 

với các hạt keo đất; nhờ đó quá trình hút bám trao đổi các chất khoáng, nitơ 

giữa rễ và dất được tăng cường. 

2. Giải thích tại sao đất chua lại nghèo dinh dưổng? 

Trả lởi: Đất chua là đất có pH thấp, lượng ion H* cao. Đâ't này thường ít 

các nguyên tố dinh dưỡng do các nguyên tố này bị các ion H* thay thế trên 

b(* niặt keo đất và khi ở dạng tự do thì dễ bị rửa trôi theo dòng nước. 
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3. V) sao khi trổng cãy người ta phải thường xuyên xỏi đất ồ gốc cây cho tới xốp? 

Trả lời: Đất tơi xốp thì nồng độ ôxi trong đất cao, giúp hệ rễ hô hấp mạnh 

và do dó tạo được áp suất thẩm thấu cao để nhận nước và các chất khoáng tư đất. 

Bên cạnh đó, C02 sinh ra nhiều do sự hô hấp mạnh của rễ sẽ kết hợp với 

nước thành dạng HCOg + H*, ion H* sẽ đẩy các ion khoáng bám trên bé inặt 

keo đất vào dung dịch đất giúp rễ cây hấp thụ dẻ dàng. 

Như vậy, rõ ràng là có mối quan hệ chặt chẽ giữa hoạt động của hệ rễ 

trong môi trường thoáng khí của đất với quá trình hấp thụ khoáng và nitơ 

4*. Hãy cho một ví dụ vể cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch đinh 

trưđc? 

Trả lời: 

+ Ví dụ: cho biết nhu cầu dinh dưỡng đất đôi với nitơ của lúa là 

14g nitơ/kg chất khô, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất = 0. Hệ số 

sử dụng phân bón 60% và để có một thu hoạch là 15 tấn/ha. 

+ Cách tính như sau: 

Lượng nitơ cần phải bón: (14 X 15 X 100) : 60 = 350 kg nitơ/ha. 

5*. Hãy chọn phướng án trả lời đúng. Khi lá cảy bi vàng (do thiếu chất diệp 

lục), nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này? 

A. p, K, Fe. B. s, p, K. c. N, Mg, Fe. D. N, K, Mn. E. p, K, Mn. 

Trà lời: Đáp án đúng là : c. N, Mg, Fe. 

§6. THựC HÀNH : THOÁT HƠI NƯỚC VÀ Bố TRÍ 

THÍ NGHIỆM VỀ PHÂN BÓN 

§7. QUANG HỢP 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Quang hợp có vai trò: tạo nguồn chất hữu cơ chủ yếu cho sự sống trên TrẶi 

Đất, biến đổi nặng lượng vật lí (năng lượng ánh sáng) thành năng lượng hoá 

học dự trữ trong các hợp chất hữu cơ, giúp cân bằng nồng độ CƠ2 và 02 trong 

khí quyển. 

Lá và lục lạp có hình dạng, cấu trúc phù hợp với chức năng. Quá trình 

quang hợp gồm 2 pha: pha sáng (xảy ra ở lục lạp) và pha tối (xảy ra ở chất nền). 

Hệ sắc tố của lá hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng xanh tím và vùng dỏ, dể 

lại vùng xanh lục. Vì vậy, khi nhìn vào lá cây, ta thấy chúng có màu xanh lực. 
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11. uỢl Ý TRẢ LỜI < \l HOI 

A. T ÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Dựa vào cac kiên thức đa học ò lớp 6 và lớp 10. hày cho biết: Quang hợp là gì? 

Trá lời: Quang họp lá qua trinh tổng hụp cha! hữu cơ (đường glucôzơ) từ 

eéc chất vó cơ (COj va ỉ LO) nhờ Hảng lượng ánh sáng được hấp thu bởi hệ 

sác tô thực vật. 

* Hình thái, câu trúc cùa lá liên quan đến chức năng quang hợp. Dựa vào 

kiên thức đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điếu này. 

Trá lài: Hình thái: Lá t hường có dạng ban mong, luón hướng về pỉúa có ánh sáng, 

dấu trúc: 

+• I-ớp mô giậu chứa nhiều lục lạp nằm sát nhau ở dưới lớp biểu bì trên của 

lá. Các tê bào này được xếp sít vào nhau theo từng lớp nhằm hấp thụ nhiều 

năng lương ánh sáng 

•+- Tiếp đó là lớp mỏ xôp có các khoảng trống gi tn bào lớn. Đây là nơi chứa 

C02 cung cấp cho quang hợp. 

+- Mạch dẫn dày dặc làm nhiệm vụ dẫn nướt và muối khoáng cho quá 

trình quang hợp. 

T Ilệ thống khí khổng ờ bể mặt lá giúp cho C02, 02, H20 đi vào và ra khỏi lá. 

* Hãy quan sát và phân tích hình 7.3 để giải thích tại sao lá cây màu xanh lục. 
Búcxặ mật trời 

1ỹfnm 10Vn . ỢD^nm) ỊO^r 

sỏngngán 
N ing luợng cao 

Sống dài 
Nàng luọng thập 

Diộp lụe I 

Dlèptvcb 

-Car6tend.it 

Hìrtih 7.3. Quang phổhẩữ t^cỉiả đẩl 'ìếplục ỵẩtbkh lá cây màu xanh lục 
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Trả lời: Ánh sáng trắng mà chúng ta thấy được gồm bảy màu: đỏ, ch cam, 

vàng lục, lam, chàm, tím. Khi ánh sáng trắng chiếu qua lá cây, hệ sắc tô cùa 

lá hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng màu xanh tím và vùng đỏ, để lại hioàn 

toàn vùng lục. Do đó, khi nhìn lá cây, ta thấy lá cây có màu lục. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu vai trò của quá trình quang hợp. 

Trả lời: 

+ Tạo ra hầu như toàn bộ các chất hữu cơ trên Trái Đất. 

+ Hầu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống cùa cốc 

quá trình sông của các sinh vật trên Trái Đất (dạng năng lượng ATP) đều 

được biến đổi từ năng lượng ánh sáng mặt trời nhờ quá trình quang hợp. 

+ Nhờ quang hợp, cây xanh hấp thụ C02 và phóng thích 02 vào báu khí 

quyển, đảm bảo cho nồng độ C02, 02 trong khí quyển ổn định. 

2. Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức niăng 
quang hợp. 

Trả lời: Hình thái: Lá hường có dạng bản mỏng, luôn hướng về phíai có 

ánh sáng. 

Cấu trúc gồm: 

+ Lớp mô giậu chứa nhiều lục lạp nằm sát nhau ở dưới lớp biểu bì trẽn cùa 

lá. Các tế bào này được xếp sít vào nhau theo từng lớp nhàm hấp thụ nhúều 

năng lượng ánh sáng. 

+ Tiếp đó là lớp mô xốp có các khoảng trống gian bào lớn. Đây là nơ. clhứa 

C02 cung cấp cho quang hợp. 

+ Mạch dẫn dày dặc làm nhiệm vụ dẫn nước và muối khoáng ch) (quá 

trình quang hợp. 

+ Hệ thống khí khổng ớ bề mặt lá giúp cho C02, 02, H20 di vào và đii ra 

khỏi lá. 

3. Nêu đặc điểm câu trúc của hạt, chất nển trong lục lạp liên quan đế!) v/iệc 
thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp. 

Trả lời: 

+ Hạt (grana): gồm các túi tilacôit xếp thành chồng. Cấu tạo nê.1 các 

tilacôit là hệ sắc tố, các chất chuyền êlectron (d'ện tử) và các trung tâm phiản 

ứng tham gia vào pha sáng của quang hợp. 

+ Chất nền: là thể keo có độ nhớt cao, trong suốt, chứa nhiều loại myrìrn 

tham gia vào quá trình khử C02 trong pha tối của quang hợp. Chất nềì Ibao 

bọc quanh các hạt. 

4*. Những cắy lá màu dỏ có quang hợp không? Tại sao? 

Trả lời: Những cây có lá màu đỏ vẫn tiến hành quang hợp bình thíờmK. 

Bởi vì những cây này vẫn có các sắc tố qui ng hợp nhưng đã bị các nhón ;sắc 

tố khác (antôxianin và carôtenôit) che khuất. 
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5*. Hãy tinh lượng C02 hấp thụ và lương 02 giải phóng của một ha rừng có 

năng suất 15 tấn sinh khối/năm. 

Trả lời: Ta tính lương CO; hap thụ va lương o, giai phóng dựa theo 

phương trình quang hợp: 

6CO2 + 12ILO > c.lỉ .o, + 60, + 611,0 

6 X 44 176 6 X 32 

? tấn 15 tấn ? tấn 

+ Lượng COị hấp thụ là: (15 X 6 X 44) / 176 = 22,5 (tấn) 

+ Lượng 02giải phóng là: (15 X 6 X 32) / 176 = 16,36 (tấn) 

6 Ý nào sau dây không đúng với tính chất của chất diệp lục? 

A Ịỉấp thụ ánh sáng rì phần đẩu và cuỏi của ánh sáng nhìn thấy. 

B Có thể nhận năng lượng từ cúc sắc tô khác. 

c Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang. 

D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

Trả lời: Đáp án đúng là : D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 

§8. QUANG HỢP ở cắc nhóm THựC vật 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Pha sáng của quang hợp được thực hiện bằng các phản ứng: Phản ứng kích 

thích chất diệp lục bởi các phôtôn, phản ứng quang phân li H20 nhờ năng 

lượng hấp thụ từ các phôtôn, các phản ứng quang hoá hình thành ATP và NADPH. 

Pha tối của quang hợp được thực hiện bằng ba chu trình cố định C02 ở ba 

nhóin thực vật khác nhau: 

Nhóm thực vật c;j: thích hựp với diều kiện khí hậu bình thường như vùng 

ôn đới. Quá trình cố định C02 xảy ra ở chất nền của lục lạp tế bào mô giậu. 

Nhóm thực vật c4: thích hợp với điều kiện môi trường nóng, ẩm vùng 

nhiệt đới. Quá trình cố định C02 xảy ra ở lục lạp tế bào mô giậu và tế bào 

bao bó mạch. Tinh bột được tổng hợp ở tế bào bao bỏ mạch. Năng suất sinh 

học cao gấp dôi thực vật C;j. 

Nhóm thực vật CAM: thích hợp với diều kiện môi trường khô, hạn vùng sa mạc, 

bán sa mạc. Quá trình cố định C02 xảy ra vào ban đêm ờ lục lạp tế bào mô giậu. 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Hãy phân tích sơ đồ quang hợp ở hình 8.1 để thấy rõ bản chất hoá học của quá 

trình quang hợp và giải thích tại sao lại gọi quang hợp là quá trinh ôxi hoá - khử? 
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Hình 8.1. Quá trình òxi hoả HịO (pha sáng) và quá trình khử COị (pha tổi) 

Trả lời: Nhìn vào sơ đỗ ta có thể thấy quang hợp gồm quá trình ôxi hoá 

H20 nhờ ánh sáng và quá trình khử C02 nhờ ATP và NADPH. Quá trình ôxi 

hoá H20 (ở phía bên trái sơ đồ) gồm các phản ứng cần ánh sáng, phụ thuộc 

vào cường độ ánh sáng, gọi' là pha sáng của quang hợp. Pha sáng hình thành 

ATP, NADPH và giải phóng 02. Ở phần bên phải sơ đồ là quá trình khử C02. 

Giai đoạn này dược gọi là pha tối của quang hợp, gồm các phản ứng không 

cần ánh sáng, nhưng phụ thuộc vào nhiệt độ và các sản phẩm của pha sáng 

(là ATP, NADPH). Trong pha tối, các hợp chất hữu cơ được hình thành, đầu 

tiên là đường glucôzơ. 

* Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật Cj, c4, CAM. 

Trả lời: Sự khác biệt giữa thực vật Cu, c4 và CAM thể hiện qua các đặc 

điểm sau: 

- Về đặc điểm hình thái, giải phẫu: Thực vật c3 và CAM chỉ có một loại 

lục lạp (ở tế bào mô giậu), còn thực vật c4 có hai loại lục lạp (ở tê' bào mô 

giậu và tế bào bao quanh bó mạch). Thực vật c3 và c4 có dạng lá bình 

thường, thực vật CAM có dạng lá mọng nước. 

- Về cường độ quang hợp. Thực vật CAM có cường độ quang hợp thấp 

nhất (10 - 15 mgC02/dmz/giờ), thực vật C3 có cường độ quang hợp cao hơn 

thực vật CAM (10 - 30 mgC02/dm2/giờ) nhưng thấp hơn thực vật C4, thực vật 

c4 có cường độ quang hợp cao (30 - 60 mgC02/dm2/giờ), gấp dôi thực vật c3. 
- Về điểm bù C02: Thực vật c4 và CAM có điểm bù C02 thấp hơn thực vật 

c3 (0 - 10 ppm so với 30 - 70 ppm). 
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về điểm bu anh sang: Thực vạt (, va ('AM m (licin bù ánh sáng cao và 

khổ xác định hơn thúc vãi ( 

- Về nhiệt độ thích hợp cho quang hợp: Xhiẹt (lo thích hợp cho quang hợp 

cùa thực vật CAM cao (30 lCTCì, thực vật c, củng có nhiệt độ thích hợp cao 

nhưng thấp hơn thực vặt CAM (25 3õ'Ci, thực vật c, có nhiệt dộ thích hợp 

thấp nhất trong 3 nhóm (20 .'30c I 

- Về nhu cầu nước: Thực vật C| co nhu cầu nước cao trong khi nhu cầu 

nước cùa thực vật Cạ và CAM thấp (băng khoảng >2 thực vật c3). 

- Về hô hấp sáng- Thực vật Ca cô xảy ra hô hấp sáng trcng khi thực vật 

Ca và CAM không xảy ra quá trình này. 

- Về năng suất sinh học: Thực vặt CAM có nàng suất sinh học thấp, thực vật 

C:i CÓ nàng suất trung bình, thực vật C,t có năng suất cao (gấp đôi thực vật c j). 

B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu vai trò của pha sáng trong quang hộp. 

Trả lời: Pha sáng là pha ôxi hoá nước đẽ sứ dụng H* và èlectron cho việc 

hình thành ATP và NADPH, dồng thời giầi phóng ôxi vào khí quyển. Như 

vậy, các sản phẩm được tạo ra trong pha sáng (ATP, NADPH) sẽ được cung 

cáp cho những hoạt động trong pha tòi của quang hợp. 

2, phản tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trinh C02 của ba 

nhóm thực vật. 

Trả lời: 

Giông nhaụ: Cả ba nhóm thực vật đểu có chu trình Canvin để tạo hợp 

chất hữu cơ. 

Khác nhau: 

Ca c4 CAM 

- Chất nhận C02 đầu 

tiên là RiDP. 

- Síản phẩm đầu tiên của 

sự C!ố định CƠ2 là APG 

(]1Ợ|3 chất 3 cacbon). 

- Tiến trình của chu 

trình C3 chỉ có một 

chu trình xảy ra 

trong lục lạp của các 

tế bào nhu mô thịt 

lá. 

Chất nhận C02 đầu 

tiên là PEP. 

- Sản phẩm đầu tihn của 

sự cố định C02 là AOA 

(hợp chất 4 cacbon). 

Tiến trình của chu trình 

c.( gồm 2 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1 xảy ra 

trong tế bào nhu mô 

thịt lá. 

+ Giai đoạn 2 xảy ra 

trong lục lạp của các tế 

bào bao bó mạch. 

Chất nhận C02 đầu 

tiên là PEP. 

Sản phẩm đầu tiên của sự 

cô định C02 là AOA. 

Tiến trình cô định C02 

của thực vật CAM gồm 2 

giai đoạn, xảy ra trong 

cùng 1 tế bào chứa lục lạp: 

+ Giai đoạn 1 xảy ra vào 

ban đêm khi khí khổng mở. 

+ Giai đoạn 2 xảy ra vào ban 

ngày khi khí khổng đóng. 

* Chú thích: + RiDP: ribulôzơ-1,5-điphôtphat. 

+ PEP: phôtpho enol piruvat. + AOA: axit ôxalô axêtic. 
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3*. Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định C02 ở thực vật c4 và CAM. 

Trả lời: Nhóm thực vật c4 quang hợp trong điều kiện ánh sáng cac. nhiệt 

độ cao ở vùng nhiệt đới ẩm kéo dài; nồng độ 02 của không khí tăng cai trong 

khi nồng độ C02 lại giảm, thực vật c4 phải thực hiện hai lần quá trình cố 

định C02. Lần 1 nhằm lấy nhanh C02 vốn có ít trong không khí vồ tránh 

được sự hô hấp sáng. Lần 2, C02 từ sự cô định ban đầu được cố đụh tiếp 

trong chu 'trình Canvin để tạo thành các hợp chất hữu cơ trong các tế bào 

bao bó mạch. 

Trong khi đó, nhóm thực vật CAM thích ứng rất tốt với khí hậu khô nóng 

kéo dài. Những thực vật CAM có xu hướng làm cho cơ thể tiếp xúc 'ới môi 

trường ở một bề mặt nhỏ nhất và đóng khí khổng vào ban ngày, do đó sẽ làm 

giảm sự mất nước đến mức tối thiểu. Tuy nhiên, điểu đó cũng làm giảm sự 

trao đổi khí C02 giữa thực vật và môi trường. Thực vật CAM giải quyìt mâu 

thuẫn này bằng cách thay đổi phương thức cô định C02 trong quang hfp. Quá 

trình cô định ban đầu được thực hiện vào ban đêm khi các khí khổng nở, Côn 

quá trình tổng hợp đường lại xảy ra ban ngày khi khí khổng dóng. 

Như vậy, sự cố định cơ2 của thực vật c4 được thực hiện ở hai khôJg gian 

khác nhau, trong khi ở CAM lại ở hai thời gian khác nhau. 

c4 CAM 

Sự cố định C02 ban đầu Lục lạp tế bào mô giậu. Xảy ra vào ban ìêm. 

Sự tổng hợp đường Lục lạp tế bào bao bó 

mạch. 

Xảy ra vào ban Ìgày 

4. Hãy chọn phưdng án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cing cấp 
cho chu trinh Canvin: 

A. năng lượng ánh sáng. B. C02. c. H20. D. ATP và N/DP. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. ATP và NÀDPH. 

5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đểu: 

A. tổng hợp ATP. B. lấy èlectron từ H20. 

c. khử NAD* thành NADH. D. Giải phóng 02. 

Trà lời: Đáp án đúng là: A. tổng hợp ATP. 

6*. Hãy chọn phương án trả lời dứng. Trong quang hỢp, các nguyêi tử ồxi 
của C02 cuối cùng có mặt ở đâu? 

A. 02 thải ra. B. Glucôzơ. 

c. 02 và glucôzơ. D. Glucôzơ và H20. 

Trả lời: Đáp án dũng là: D. Glucôzơ và H20. 
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§9. anh hưởng ( ủa các nhân tỏ ngoại cảnh 

LÊN QUANG Hựp 

I. TÓVI TẮT LÍ THUYẾT 

C{UÍ trình quang hợp có mối quan hệ rát chặt chẽ với các yếu tô môi 

trường như: nồng độ (XỤ, ánh sáng, nhiệt độ. Trong các mối quan hệ này cần 

chú ý đến điểm bù và điểm bão hoà. 

Kưtc la nguyên liệu cho quá trình quang hợp. Ngoài ra, nước còn ảnh 

hưởng đến quá trình hâ'p thụ C02, đến sinh trường của bộ máy quang hợp và 

hoạt đ>ng quang hợp cùa lá và lục lạp. 

Các nguyên tố khoáng vừa là thành phẩn cấu trúc của bộ máy quang hợp, 

vừa thím gia vào các hoạt động của bộ máy quang hợp. Do đó, dinh dưởng 

khoíínỊ; có vai trò quan trọng và liên quan chặt chẽ với cường độ và hiệu suất 

quang Ìựp. 

II. oợ Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU-THẢO LUẬN 

* Hiy phản tích hình 9.1 dể thấy rõ mối quan hệ giữa quang hợp và nồng 

độ CO; và cho biết điểm bù và điểm bảo hoà C02 là gì? 

OA B Nóng độ co* 
(ppm) 

Vinh 9.1. Dồ thị mối quan hệ giữa cường độ quang hợp và nồng độ C02 

(A: điểm bù COị; B: điểm bão hoà C02) 

Trả lời: Nhìn vào đồ thị ta có thể thấy cường độ quang hợp tăng khi tăng 

nồng đị C02. Khi nồng độ C02 ờ điểm bão hoà (trong đồ thị là điểm B) thì 

cường ỉộ quang hợp cao nhất. Tuy nhiên, nếu tăng tiếp nồng độ C02 hơn nữa 

thl quaig hợp lại giảm đi. 

+ Đểm bù C02: Nồng độ C02 để cường độ quang hợp và cường độ hô hấp 

bằng mau. 

+ Đểm bão hoà C02: Nồng độ C02 dể cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

Tuỳ theo các nhóm thực vật khác nhau thì điểm bù C02, .điểm bão hoà 

C02 sẽ khác nhau. 

* HẺy dựa vào hình 9.2 để phản tích mối quan hệ giữa quang hợp với ánh 

sáng VI cho biết điểm bù và điểm bão hoà ánh sáng là gì? 
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o lo lm Cường độ 
ánh sáng (lux) 

Hình 9.2. DỒ thị mối quang hệ giữa quang hợp với cường độ ánh sáng 

(lo: điềm bù ánh sáng: Im: điểm bão hoà ánh sáng) 

Trả lời: 

+ Điểm bù ánh sáng: Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp vA hô 

hấp bằng nhau. 

+ Điểm bão hoà ánh sánj: Cường độ ánh sáng để cường độ quang hựp đạt 

cực đại. 

Theo dồ thị ta thấy rằng: Khi cường độ ánh sáng tăng sẽ làm cường độ 

quang hợp tăng theo. Tuy nhiên, khi cường độ ánh sáng đạt điểm bâo hoà 

ánh sáng í điểm Im trên đồ thị) thì cường độ quang hợp là cực đại và không 

tăng khi tăng cường độ ánh sáng hơn nữa. Tuỳ theo các nhóm thực vật khác 

nhau thì điểm bù ánh sáng, điểm bão hoà ánh sáng sẽ khác nhau. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ C02. 

Trả lời: Nồng độ C02 trong không khí là 0,03% đảm bảo cho hoạt dộng 

quang hợp diễn ra bình thường. Trong thực tế, nếu đưa nồng độ COo lên đến 

0,1 % thì cường độ quang hợp sẽ tăng lên nhiều lần. Tuy nhiên, nếu cứ tăng 

tiếp nồng độ C02 lên nữa thì cường độ quang hợp lại giảm di. 

+ Điểm bù C02: Nồng độ C02 để cường độ quang hợp và cường dộ hô hấp 

bằng nhau. 

+ Điểm bão hoà C02: Nồng độ C02 để cường độ quang hợp đạt cao nhất. 

2. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ, thành phẩn quang 
phổ ổnh sáng. 

Trả lời: Cường độ quang hợp tăng khi cường độ ánh sáng tâng. Cường độ 

ánh sáng mà tại đó cường độ quang hợp cực đại gọi là điểm bão hoà ánh sáng. 

Nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa cường độ quang hợp và thành phán 

quang phổ ánh sáng đã cho thấy: nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh 

sáng dơn sắc màu dỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sác 

màu xanh tím. 

3. Nêu đặc điểm của mối quan hệ giữa nhiệt độ và quang hộp. 

Trả lời: Hệ số nhiệt Qio (hệ số chỉ sự phụ thuộc giữa nhiệt độ và tốc độ 

phản ứng khi tăng nhiệt độ lên 10°C) đối với pha sáng là: 1,1 - 1,4; dối vơi 

pha tôi là 2 - 3. Như vậy, cường độ quang hợp phụ thuộc chặt chẽ vào nhiệt 
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dó, thổ lúện chủ yêu ớ pha tối của quang hợp (la pha xay ra nhiôtì phán ứng 

cùa enzim>. 

4. Nêu vai trò cúa nước đối với quang hợp. 

Tra lời: Vai trò cúa nước đối với quang hợp thể hiện ở những mặt sau; 

Ánh hưởng đến sự thoát hơi nước của lá, sự đóng mở khí khổng, do đó 

cũng anh hướng đến sự hấp thụ CO> vào lá đến lục lạp. 

- Anh hường đến sự sinh trưởng và kích thước lá. 

- Anh hưởng đến sự vận chuyển các nguyên liệu và sản phấm của quang hợp. 

Hàm lượng nước trong tế bào ánh hưởng đến độ hiđrat hoá của chất 

nguyên sinh và do đó ảnh hưởng đến điếu kiện làm việc của hệ thống enzim 

quang hợp 

- Sự thoát hơi nước điều hoà nhiệt độ của lá cũng anh hưởng đến quang 

hợp (nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzim) 

- Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp thể hiện ở chỗ cung cấp H* 

và êlectron cho phản ứng sáng. 

5. Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng dối với quang hợp. 

Trả lời: Các dinh dưỡng khoáng được cung cấp đầy dủ và hợp lí cho cây sẽ 

tác dụng tốt tới quá trình tổng hợp hệ sắc tố quang hợp (ví dụ: Mg trong các 

phân tử sắc tố), khả nặng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim quang hợp, 

hiệu suất quang hợp, năng suất cây trồng. 

6*. Hãy chọn phướng án trả lời đúng. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với 

quang hợp là: 

,4. xanh lục. B. vàng. c. xanh tím. D. đỏ. E. da cam. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. đỏ. 

§10. QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT cây TRồNG 

I. TÓM TẮT Ll THUYẾT 

(Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng (nghĩa là 90 - 95% 

sán phẩm thu hoạch của cây lấy từ C02 và H20 thông qua quá trình quang 

hợp)). 

Thông qua biểu thức năng suất cây trồng của Nhitriporovich ta thấy dược 

mối quan hệ chặt chẽ, giữa quang hợp và năng suất kinh tế. Dựa vào biểu 

thứrc năng suất cây trồng này, con người có thể sử dụng các biện pháp kĩ 

thuiật, biện pháp chọn giống, bón phân, tưới nước... để điều khiển thành 

phân, quy mô và hoạt động của quần thể cây trồng nhằm nâng cao hiệu suất 

cầy trồng. 
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II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trổ*ng. 

Trả lời: Phân tích thành phần hoá học có trong sản phẩm thu hoạch của 

cây trồng ta có: c (45%), o (42 - 45%), H (6,5%) thành phần chất khô. Cải ba 

nguyên tô này chiếm đến 90 - 95% khối lượng chất khô. Phần còn lại là cấc 

nguyên tô khoáng. Như vậy, ta có thể thấy rằng phần lớn sản phẩm thu 

hoạch của cây lấy từ C02 và H20 thông qua hoạt động quang hợp. Do đó, 

chúng ta có thể khăng định rằng: quang hợp là quá trình cơ bản quyết định 

năng suất cây trồng. 

2. Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trổng dựa trẽn những hiỉếu 
biết về quang hợp. 

Trả lời: 

- Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống và kĩ thuật. 

- Điều khiển sự sinh trưởng, làm tăng diện tích lá bằng các biện pháp kĩ 

thuật như tưới nước, phân bón, mật độ trồng hợp lí. 

- Giảm hô íiấp sáng, làm tăng sự tích luỹ chất hữu cơ vào cơ quan tlhực 

vật mà ta muốn tăng năng suất (nâng cao hiệu quả quang hợp và hệ số k inh 

tế) bằng con đường chọn giống và các biện pháp kĩ thuật. 

- Chọn các giông cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc tuỳ xvào 

từng thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt ttrới 

cho quang hợp. 

3. Vì sao nói tiểm năng năng suất cây trổng còn rất lớn? 

Trả lời: Ánh sáng mặt trời là nguồn năng lượng vô cùng lớn nhưng tlhực 

vật chỉ mới sử dụng được 0,5 - 2,5% ánh sáng mặt trời. Hiệu quả sử diụng 

như vậy vẫn còn quá ít so với tiềm 'năng năng suất cây trổng. 

4*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Các chất hữu cơ trong cáy chủ yếu 
được tạo nên từ: 

A. H20. B. C02. c. các chất khoáng. D. nitiơ. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. C02. 

5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vì sao thực vật c4 có năng suất ccao 
hơn thực vật c3? 

A. Tận dụng được nồng độ C02. B. Tận dụng được ánh sáng cao. 

c. Nhu cầu nước thấp. D. Không có hô hấp sáng. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. Không có hô hấp sáng. 

26 - HT SINH HỌC 



§11. HÚ HẤP Ớ THự( VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành C02 và H20, đồng 
thái giái phóng năng lượng cho các hoạt động sông của cơ thể sinh vật. 

Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hò hấp như động vật. Hô hấp 
xảy ra ở tất cả các cơ quan của cơ thế, đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan 
đang sinh trưởng, đang sinh sản và ớ rề H6 hấp xảy ra ở tế bào chất và ở ti 
thế của tât cá các tê bào sống, theo các giai đoạn: quá trình đường phân (xảy 
ra ỏr tế bào chất), sau đó tuỳ theo điều kiện có hay không có mặt 0-2 mà hô 
hấp theo hai hướng: kị khí (lên men) hoặc hiếu khí. 

Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp và tình trạng hô hấp của 
cây. 

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật Cu với sự tham gia của ba bào quan: lục 
lạp, pêrôxixôm, ti thể. 

II. GỘI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Dựa vào kiến thức đã học ỏ lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các 
giai đoạn hô hấp. 

Trả lời: Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào: 

a) Đường phân: xảy ra trong bào tương. Từ một phân tử glucôzơ sẽ thành 
2 phân tử axit piruvic. Tế bào thu được ít ATP và NADH. 

b) Chu trình Crep: Axit piruvic từ quá trinh đường phân sẽ được chuyển 
vào chất nền của ti thể. Tại đó, chúng sẽ dược biến đổi thành axêtyl-CoA. 
Axêtyl-CoA di vào chu trình Crep. Kết thúc chu trình Crep, axêtyl-CoA bị 
phồn giải hoàn toàn thành C02 và tạo NADH và FADH2. 

c) Chuỗi chuyển êlectron hô hấp: diỄn ra ở mầng trong ti thể. NADH và 
FADH2 tạo ra trong các giai đoạn trước sẽ bị ôxi hoá thông qua một chuỗi 
phán ứng ôxi hoá khử. Ôxi là chất nhận diện tử cuối cùng và bị khử tạo ra 
nước. Năng lượng Hược giải phóng từ quá trình này được sử dụng để tổng hợp 
ATP. Đây chính .là giai đoạn giúp tế bào thu được nhiều ATP nhất. 

* Quan sát sơ đổ hô hấp sáng (hlnh 11.2), hãy cho biết: nguón gốc nguyên 
liệu (axit glicôlic) của hô hấp sáng. Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thực vật nào 
và ở các bào quan nào? 
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Lục lạp Perôxixôm Ti thể 

Hình 11.2. Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật c3 

Trả lời: Axit glicôlic là một sản phẩm của quá trình ôxi hoá RiDP trong 

lục lạp của cây Ca, xảy ra khi nồng độ C02 tháp và nồng độ Ơ2 cao. 

Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật c3 và tại các bào quan: lục lạp, perôxixồm, 

ti thể. 

* Quan sát hình 11.3, giải thích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp. 

Hình 11.3. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cảy 

Trả lời: C02, H20 cần cho hoạt động quang hợp ở thực vật, trong đó: n20 

là nguyên liệu trực tiếp của phản ứng quang hợp với cương vị là chất cho 

êlectron và ion H+; còn C02 là nguồn cacbon của quang hợp. Hoạt dộng quang 

hợp tạo ra chất hữu cơ (đường glucôzơ,...) và 02, rất cần cho hô hấp Chất hừj 

cơ, cụ thể là glucôzơ, là nguồn nguyên liệu chính của hô hấp. Với sự cỏ mặt 
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của õxi, các nguyên 11 f‘tỉ hú hấp s. ilưtii M l,n;i hoán toàn dó tạo nên sản 

phẩm cuối cùng là nước va ('<),. 

Nêu như quang hóp la quá trinh tong I Ọp cac chát liửu cơ từ các chất vỏ 

cơ nhờ nắng lượng cua anh Háng mạt trói tiu ho húp lại la quá trinh phản 

gũii hoàn toàn nguyên liệu hưu cơ thánh các san phàm vô cơ cuối cùng nghèo 

nâng lượng là CO2 và nước, dỏng thòi giíii phóng ra năng lượng (năng lượng 

)104 học ATP và toả nhiệt ) 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hô nảp là gì và vai trò cúa nó như thê nào? 

Trả lời: Định nghĩa: Hô hấp là quá trình ỏxi hoá các hợp chất hữu cơ 

thành C02 và H20 đồng thời giải phóng nang lượng cần thiết cho các hoạt 

động sống cùa cơ thể. 

Vai trò của hô hấp: 

+ Tạo năng lượng hoá học dưới dạng ATP, ATP sẽ được sử dụng cho các 

hoạt dộng sông cùa cơ thế. 

+ Nhiều sản phẩm trung gian đã được hình thành và các sản phẩm trung 

gian này lại là nguyên liệu cùa các quá trình tống hợp chất khác trong cơ thể. 

2. Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật. 

Trả lời: Các giai đoạn của hô hấp trong cơ thể thực vật: 

- Giai đoạn 1: Quá trình đường phân xảy ra ở tế bào chất: tạo ra axit 

piruvic, ATP và NADH từ glucôzơ. 

- Giai đoạn 2: Hô hấp hiếu khi hoặc phân giải kị khí (lên men) tuỹ theo 

sự hiện diện của 02. 

+ Có 02: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep. 

Axit piruvic -> C02 + ATP + NADH + FADH2 

+ Thiếu 02: Sự lên men tạo ra rượu êtilic hay axit lactic. 

n) Tạo rượu êtilic: axit piruvic rượu milie + C02 t năng lượng 

b) Tạo axit lactic: axit piruvic > axit lactic + năng lượng 

- Giai đoạn 3: Khi có tham gia của 02, chuỗi chuyền êlectron và quá trình 

phôtphorin hoá ôxi hoá sẽ tạo ra ATP và H20. 

3. RQ là gì và ý nghĩa của nó? 

Trá lời: Hệ số hô hấp (RQ) là tỉ số giữa số phán tử C02 thải ra số phân tử 

O2 lấy vào khi hô hấp. 

Ỹ nghĩa của hệ sô hô hấp: Nhờ vằo hệ sỏ hô hấp ta có thể biết được thực 

vật dùng nhóm chất gì cho hoạt động hô hấp của chúng. Qua đó, ta có thể 

đánh giá dược tình trạng hô hấp cùa thực vật đế đề ra các hiện pháp bảo 

quản nông sản và chăm sóc cây trồng. 
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4*. Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men c thực 

vật. 

Trả lời: 

Hô hấp hiếu khí Lẽn men 

Điều kiện xảy ra Có 02 Thiếu 02 

Nơi xảy ra Ti thể Tế bào chất 

Cơ chế Chu trình Crep tạo ra 

nhiều ATP 

Dùng quá trình đíờng 

phân như là cách duy 

nhất để có ATP 

Hiệu quả năng 

lượng 

Một phân tử glucôzơ 

phóng thích'38 ATP, đạt 

50% năng lượng có trong 

một phân tử glucôzơ 

Chỉ cho 2 ATP 

Sản phẩm H20 và C02 Rượu ẽtilic hay axit actic 

5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Giai đoạn nào chung cho quá trinh 

lên men và hô hấp hiếu khí? 

A. Chu trình Crep. B. Chuỗi chuyền êlec.ron. 

c. Đường phân. D. Tổng hợp axêtyl - CoA. 

E. Khử axit piruvic thành axit lactic. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. Đường phán. 

§12. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN Tố 
MÔI TRƯỜNG ĐẾN HÔ HAP 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Có mối liên quan thuận giữa hô hấp với nhiệt độ của môi trường trong 

khoảng từ nhiệt độ tối thiểu đến nhiệt độ tối ưu, sau đó hô hấp sẽ giảm 

mạnh khi nhiệt độ tăng. 

Mối liên quan giữa độ ẩm của mô, cơ quan, cơ thể với hô hấp cũng ầ mối 

liên quan thuận. 

Mối liên quan giữa nồng độ C02 với hô hấp là mối liên quan nghịch. 

.Mục đích của bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả là bảo tồn sốlượng 

và chất lượng của sản phẩm trong suôt quá trình bảo quản. Do đó troig quá 

trình bảo quản phải giữ cho cường độ hô hâ'p giảm đến mức tối thiếu. ỉ>ể đạt 

được mục đích này, ta có thể áp dụng ba biện pháp bảo quản : bảo quảỉ khô, 

bảo quản lạnh, bảo quản ở nồng độ C02 cao để ức chế quá trình hô hấp ở sản 

phẩm. 
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II. G(ỈI Ý THẢ LỜI CẢU HỎI 

A. TÌM HIỂU-THẢO LUẬN 

' Dựa váo kiến thức ở mục IV.1, IV 2 trong SGK Sinh học 11 nâng cao, hãy 

cho bết tại sao các biện pháp bảo quản đều nhằm một mục đích giảm mức 

tối thiểu cường độ hô hấp? 

Trô lời: Các biện pháp bảo quan đều nhâm mọt mục đích giảm mức tối 

thiếu cường dộ hô hấp là vì: hoạt dộng hõ hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của 

dôi nựng cần bảo quán (nông sán, thực phân, rau quá) do đó làm giảm số 

lượng vá chát lượng của chúng (giám độ thơm ngon, dinh dưỡng...). Bên cạnh 

đó, hc hấp làm thay dối tì lộ Oj và COv trong môi trường xung quanh đối 

tượng bảo quản; nếu Ov giám quá mức, C02 tăng quá mức sẽ khiên đối tượng 

cần bí.o quán chuyển sang hò hấp kị khí (lén mcni và mau bị hư hỏng. 

B. CÂJ HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy giái thích môi liên quan giữa hò hấp và nhiệt độ môi trường, giữa 

hô hấp và hàm lượng nước trong cây. 

Tro lời: 

- Mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt dộ môi trường: hoạt dộng hô hâp 

cùa thực vật gồm nhiều phán ứng hoá học cần có sự tham gia xúc tác của 

nhiều enzim (ví dụ: ribulôzơ diphôtphat,...). Nhiệt độ quá cao hay quá thấp 

dổu có ảnh hướng đôn hoạt động cùa các enzim này, do đó hô hấp phụ thuộc 

chặt clẽ vào nhiệt dộ. 

- Mối liên quan giữa hô hấp và hàm lượng nước trong cây: Các phản ứng 

hơá hoe của hô hấp xảy ra trong mỏi trường nước; nước còn tham gia vào 

qưá trnh ôxi hoá nguyên liệu hô hấp. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: khi 

híTm hợng nước trong cơ quan hô hấp càng cao thì cường độ hô hâp càng cao 

và ngiỢc lại (ví dụ: các hạt thóc phơi khô, độ ẩm khoáng 13% có cường độ 

hố hấỹ thấp. Trước khi đem gieo, ngâm hạt thóc vào nước thì hạt hô hấp 

mạnh,toả nhiệt dể chuẩn bị nảy mầm). 

2. Sự thay dôi nống độ 02 và C02 trong mõi trường sẽ ảnh hưởng đến hô 

hấp nlưthế nào? 

Trả lời: 02 tham gia vào hoạt dộng ôxi hoá các chất hữu cơ và là chất 

nhận (lectron cuối cùng trong chuỗi chuyền điện tứ dê tạo nước trong hô hấp 

hiếu kií. Do dó, khi nồng dộ 02 trong môi trường giảm xuống dưới 10% thì 

sự hô kâp hiếu khí sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nồng dộ 02 giảm xuống dưới 5% thì 

cây sẽ chuyển sang hô hấp kị khí, không tạo nhiều năng lượng, không có lợi 

cho eâ« trồng. 

Hoạt dộng hô hấp thải ra C02. Các phản ứng đécacbôxyl hoá tạo C02 là 

các phin ứng thuận nghịch, nồng dộ C()2 trong môi trường cao sẽ làm các 

phản ing này chuyên dịch theo chiều nghịch (không giải phóng C02) và ức 

chế hô hấp. 
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3. Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta 

phải khống chế sao cho cưởng độ hô hấp luôn ỏ mức tối thiểu? 

Trả lời: Hoạt động hô hấp làm tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng CÍ11 báo 

quản (nông sản, thực phẩm, rau quả) do dó làm giảm số lượng và chất lượng 

của chúng (giảm độ thơm ngon, dinh dưỡng,...). Bên cạnh dó, hò hấn làm 

thay đổi tỉ lệ 02 và C02 trong môi trường xung quanh đối tượng bảo quản; 

nếu 02 giảm quá mức, C02 tăng quá mức sẽ khiến đối tượng cần bảc q uán 

chuyển sang hô hấp kị khí (lên men) và mau bị hư hỏng. Vì những lí co này 

mà người ta phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiiểu 

nhằm dạt mục tiêu: giữ được đến mức tối đa số lượng và chất lượng cia đối 

tượng bảo quản trong suốt quá trình bảo quản. 

4. Hãy nêu các biện pháp bảo quản đang được sử dụng mà em biết. 

Trả lời: Để giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu người ta thưcng sử 

dụng ba biện pháp sau đây: 

- Bảo quản khô: dùng đế bảo quản hạt giống. Trước khi cho hạt vài Ikho, 

hạt được phơi khô với độ ẩm khoảng 13 - 16% tuỳ theo từng loại. 

- Bảo quản lạnh: áp dụng cho phần lớn các loại thực phấm, rau quải. Ví 

dụ: khoai tây ở 4“C, cải bắp ở l°c,... 
- Bảo quản trong điều kiện nồng độ C02 cao: Người ta điều chỉnh thiế <lô 

khí bằng cách tạo môi trường khí giàu C02. Đây là biện pháp hiện dạ V'à có 

hiệu quả cao. Tuy nhiên khó xác định nồng độ C02 thích hợp cho từỉg loại 

đối tượng bảo quản. 

5. Tại sao ta không dể rau quả trẽn ngăn đá của tủ lạnh? 

Trả lời: Nhiệt độ dưới 0°c trong ngăn đá của tủ lạnh sẽ làm nước tionig tế 

bào thực vật đông lại thành nhừng tinh thể nước đá, các tinh thể sắt nihọn 

này có thể phá vỡ cấu trúc tê bào và làm hỏng rau, quá. 

§13. THựC HÀNH: TÁCH CHIÊT SAC TỚ TỪ IÁ 
VÀ TÁCH CẤC NHÓM SAC Tố BANG 

PHƯƠNG PHÁP HOÁ HỌC 

§14. THựC HÀNH: CHỨNG MINH QƯẤ TRÌNH 

HÔ HẤP TOẢ NHIỆT 
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B. CHUYÊN KQÁ yậĩ CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG 0 DỘNG VẬT 

§15. TI KI IIOẢ 

I. TÓM TẤT LÍ THUYẾT 

Động vặt là sinh vát f 1 ị dưỡng, chi có thẻ tốn tại và phát triển nhờ các 

chất hưu cơ có sẩn dưới dạng thức ăn dược láy từ mõi trường ngoài. Thức an 

được biến đổi trong quá trinh tiêu hoá (tiêu hoá nọi hào và tiêu hoá ngoại 

bào) ('au tạo của các cơ quan tiêu hoa ớ các nhóm dộng vật khác nhau là 

khác nhau. 

Quá trình tiêu hoá chú yếu là quá trình biến đối hoá học được thực hiện 

nhờ các enzim. ơ động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, tiêu hoá chủ yếu là tiêu 

hoá nội bào. ơ động vật có túi tiêu hoa. bao gồm tiêu hoá nội bào và n^oại 

bào. Ờ động vật đã hình thành ống tiêu hoa và tuyên tiêu hoá, tiêu hoá ngoại 

bào là chủ yếu, bao gồm quá trình biến đối cơ học và hoá học. 

ở dộng vật ân thịt và ăn tạp, quá trình biến đổi cơ học diễn ra nhờ bộ 

hàm và cơ ở thành dạ dày. Quá trình biến dổi hoá học và sự hấp thụ các chất 

dinh dưỡng diễn ra chủ yêu ớ ruột non. Sản phẩm của quá trinh tiêu hoá được 

hấp thụ ở ruột và cung cấp cho nhu cầu của cơ thể. 

II. GỢĩ Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Hây trinh bày quá trình tiêu hoá ở các nhóm dộng vật. 

Tt-á lời: 

a) Nhóm động vật chưa có cơ quan tiêu hoá (các động vật đơn bào như là 

trùng biến hình, trùng roi.. ): Quá trình tiêu hoá chù yếu là tiêu hoá nội bào. 

Thức ăn được đưa vào trong tề bào bằng cách thực bào. Nhờ các enzim thuý 

phán có trong lizôzôm mà thức ăn dược tiêu hoá thành các chất dinh dưỡng 

cho các loại động vật này. 

b) Nhóm động vật có túi tiêu hoá (ví dụ: nhóm ruột khoang): Quá trình 

tiêu hoá chủ yếu là tiêu hoá ngoại bào nhờ các enzim, có trong dịch tiêu hoá 

do tế bào tuyến tiết ra. Bên cạnh đó vẫn còn hoạt dộng tiêu hoá nội bào. 

Thức ăn dược biên dổi trong khoang tiêu hoá thành các chất dinh dưỡng 

trong túi tiêu hoá, sau đó được hấp thụ qua màng tế bào, chuyển hoá thành 

nhửng chất cần thiết cho cơ thể tồn tại và phát triển. 

c) Nhóm động vật •đã hình thành ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá: Thức 

ăn được cắt nhỏ nhờ tác dụng cơ học cùa cơ quan nghiền (bộ hàm) và cơ dạ 

dày. Hoạt động biến đổi cơ học sẽ tạo thuận lợi cho sự biên đôi hoá học. Quá 

trình biến đổi hoá học là quá trình biến đổi chú yếu dưới tác dụng của các 

HT SINH HỌC 11 NC - 33 



enzim từ các tuyên tiêu hoá tiết ra, phân cắt thức ăn thành những chất đơn 

giản hấp thụ vào máu cung cấp cho các tế bào cơ thể. 

* Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở dộng vật ăn thịt. 

Trả lời: Bộ hàm cùa động vật ăn thịt có đặc điểm thích nghi với hoat (dộng 

tấn công, bắt giữ con mồi, cắt, xé, nhai nhỏ các phần cứng trước khi muốt. 

Đều này thể hiện ở sự phân hoá của bộ răng như sau: răng nanh nhìn sắc, 

răng trước hàm có nhiều mấu sắc, răng hàm có nhiều mấu chắc khỏe. 

* Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở dộng vệt ăn tạp có gì khác sơ với 

động vật ăn thịt. 

Trả lời: So với động vật ăn thịt, bộ hàm và độ dài ruột của dộng vậit ăn 

tạp có những khác biệt như sau: 

+ Răng nanh và răng trước hàm không sắc nhọn băng. 

+ Ruột dài hơn. 

* Quan sát hình 15.2, hãy nêu rõ do đâu bể mặt hâp thụ của ruột cổ thể 

tăng lên hàng nghìn lẩn? 

Hình 15.2. Cấu lạo thành ruột 

Trả lời: Bề mặt hấp thụ của ruột có thể tăng lên hàng nghìn lần là nhờ 

các nếp gấp cửa niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ 

nằm trên đỉnh của các tế bào lông ruột. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu những điểm khác nhau của cở quan tiêu hoá ở dộng vật ănthiỊt và 

động vật ẫn tạp. 

Trả lời: Sự khác biệt cơ bản của cơ quan tiêu hoá ỏ động vật ăn ,hịịt và 

động vật ăn tạp thể hiện ở bộ hàm và độ dài của ruột. 

Cụ thể: 

- Bộ hàm: do có hoạt động săn mồi nên dộng vật ăn thịt phải (ó răng 

nanh và răng trước hàm sắc nhọn hơn so với động vật ăn tạp. 
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- Độ dài ruột: Ruột cua dọng vật an thịt thương ngèắn V I thành phần thức 

ăn dơn giãn, dễ biến doI, trong kin thức ăn của dộng vậỉt ăn tạp gồm nhiều 

thành phần khác nhau (gôm thịt. Xinhilôzư, tinh bột....) n(òn cần nhiều thời 

gian hấp thụ. Do dó, ruột nia dộng vặt ăn tạp dai hơn rruộ?t (dộng vật ăn thịt. 

2 Quá trình tiêu hoá quan trọng nhất xảy ra ở dáuttromcg các cơ quan tiêu 

hoá? Vì sao? 

Trả lời: Quá trình tiêu hoá ớ ruột là quan trọng nhất trong quá trình tiêu 

hoá. Bởi vì ớ miệng và dạ dày. biến đối cơ học la chù yíhu chỉ mới có gluxit 

và prôtêin được biến đổi bưrtc dểu về mặt Iná học. ở iruòt mới có đầy dủ các 

loại enzim tham gia biến đổi hoá học tất cà các loại thức ăn. 

3. Cáu tạo của ruột non phù hợp với chức n íng hấp thụ các chất dinh 

dưỡrig được thê hiện như thê nào? 

Trả lời: Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh 

dưỡng được thể hiện như sau: Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp, trẽn dó lại có 

các lông ruột cùng với các lông cực nhỏ nằm trên đỉnh của chúng. Nhờ vậy, 

diện tích hấp thụ chất dinh dưởng được táng lên đáng kể (lên tới hàng trăm, 

hàng ngàn lần), tạo điều kiện hấp thụ hết các chất dinh dưỡng. 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Tiêu hoá ở ruột là giai đoạn tiêu 

hoá quan trọng nhất vì: 

I A. ruột là bộ phận dài nhất trong ống tiêu hoá. 

B. bề mặt hấp thụ của ruột lớn. 

c. ở ruột có đẩy đủ các loại enzim dể phân giải tât cả các loại thức ăn. 

D. cả A và B. 

Ẹ. Cả B và c. 
Trỏ lời: Đáp án đúng là: E. Cả B và c. 

5. Nêu cơ chê hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hoá. 

Trả lời: Cơ chế hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hoá tuân theo 

quy luật vận chuyển các chất qua màng: 

+ Khuếch tán theo chiều građien nồng dộ (như glixêrin, axit béo, các 

vitamin trong dầu). 

+ Vận chuyển chủ động ngược chiều gradien nồng độ, có sử dụng năng 

lượng ATP (phần lớn các chất còn lại như: glucôzơ, axit amin). 
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§16. TIÊƯ HOẢ (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Thành phần thức ăn cùa động vật ăn thực vật chủ yếu là xenlulô2ơ. 

Xenlulôzơ chịu sự biến đổi sinh học nhờ hệ vi sinh vật sống trong hệ tiêu (loa 

ở vật chủ (trong dạ dày của động vật nhai lại hoặc trong ruột tịt cùa dộng vật 

ăn thực vật có dạ dày đơn). Vi sinh vật tiết ra enzim xenlulaza dể tiẳu hoá 

xenlulôzơ, tạo nên các sản phẩm dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên chất 

sống cùa bản thân chúng. Chính vi sinh vật là nguồn bổ sung prôtêin cho cơ 

thể vật chủ. 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Quá trình tiêu hoá ở trâu, bò diễn ra như thế nào? 

Trả lời: Trâu, bò là động vật nhai lại, quá trình tiêu hoá của chúng diễn ra 

như sau: 

Bước 1: biến đổi cơ học thức ăn. Lúc ăn chúng chỉ nhai sơ rồi nuốt I gay và 

dạ cỏ, tranh thủ lấy được nhiều thức ãn, đến khi nghỉ ngơi mới “ự lên” và 

nhai kĩ lại. 

Bước 2: biến đổi hoá học và biến đổi sinh học. Dạ dày của trâu, bò có bôn 

ngăn là: dạ cỏ (là ngăn lớn nhất), dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khê (là dạ 

dày chính thức). Thức ăn (cỏ, rơm...) được nhai sơ qua rồi nuốt vào dạ cỏ. Tại 

đây, thức ăn được nhào trộn với nước bọt. Khi dạ cỏ đầy, con vật ngìtig ân, 

thức ăn từ dạ cỏ chuyển dần sang dạ tổ ong và từng búi thức ăn được ‘ợ lên” 

miệng để nhai kĩ lại. Đây là quá trình biến dổi cơ học chủ yếu và qùa» trọng 

đối với thức ăn nhiều xenlulôzơ. Trong khi thức ăn lưu lại dạ cỏ đã tio diều 

kiện cho hệ vi sinh vật (VSV) phát triển mạnh, gây nên sự biến đổi sinh học 

đối với thức ăn giàu xenlulôzơ. Thức ăn sau khi được nhai kĩ với níớc bọt 

cùng với vsv được chuyển xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước và ;huyển 

sang dạ múi khế. Tại đây, thức ăn cùng vsv bị. tiêu hoá dưới tác dụng của 

axit HC1 và enzim trong dịch vị. vsv sẽ là nguồn cung cấp phần lớn >rôtêin 

cho cơ thể vật chủ. Tiếp theo quá trình biến đổi sinh học sẽ là quá trìrh biến 

đổi hoá học ở dạ múi khế và ruột. 

* Vì sao nói: “Lôi thôi như cá trôi lòi ruột”? (Cá trôi, cá trăm ăn gì?) 

Trả lời: Cá trôi, cá trắm 4n thực vật. Câu nói: “Lôi thỏi như cá .rôi lòi 

ruột” có ý muốn nói ruột cá trôi rất dài (thích hợp cho tiêu hoá thực vtt), khi 

mổ bụng cá thì ruột sẽ sổ ra một mớ trông rất “lôi thôi”. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu rõ những sai khác cơ bản trong tiêu hoá thức ăn của dộng vật án 

thực vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp. 
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Trả dời: Do thành phán (linh (lương trong thức An của động vật ăn thực 

vật tương dối ít (ít prótóin, ìipit) nén lượng thức ăn cần cung cấp phải đủ 

nhiều; như vậy, nơi chưa thức an cùa chúng phái lớn và ruột phải đủ dài. 

Diều này báo dám cho qua trinh tiêu hoti và hấp thụ thức ăn được tốt hơn, 

ciing cáp đầy đủ dường chát cho cơ thè. 

2. Trì nh bày sự tiêu hoá ỏ động vật nhai lại. 

Trú Vời: Trâu, bò là dộng vặt nhai lại, quá trình tiêu hoá của chúng diễn 

ra như sau: 

Hước 1: biên do í cơ học thức ăa. Lúc ăn chúng chí nhai sơ rồi nuốt ngay 

và dạ cỏ), tranh thù lấy dược nhiều thức àn, đến khi nghỉ ngơi mới “ợ lên” và 

nhai kĩ Hại. 

lỉưức 2: biến dổi hoá học và biến dối sinh học. Dạ dày của trâu, bò có bốn 

ngăn là: dạ cỏ (là ngăn lớn nhất), dạ tố ong, dạ lá sách và dạ múi khế (là dạ 

dày chínih thức). Thức ăn (cỏ, rơm...) dược nhai sơ qua rồi nuôt vào dạ cỏ. Tại 

đAy, thứíc ăn dược nhào trộn với nước bọt. Khi d I có đầy, con vật ngừng ăn, 

thức ăn từ dạ cỏ chuyển dần sang dạ tỏ ong và ti ng búi thức ăn được “ợ lên” 

miệng đ(ể nhai kĩ lại. Dây là quá trình biến dổi co' học chủ yếu và quan trọng 

đối với t.hức ăn nhiều xcnlulôzơ. Trong khi thức án lưu lại dạ cỏ đã tạo điều 

kiện choi hệ sinh vi sinh vật phát triốn mạnh, gáy nên sự biến dổi sinh học 

dõi với tthức ăn giàu xenlulôxơ. Thức ăn sau khi dược nhai kĩ với nước bọt 

cùng với vsv dược chuyến xuông dạ lá sách để hấp thụ bớt nước và chuyển 

sang dạ múi khế. Tại dây, thức ăn cùng vsv bị tiêu hoá dưới tác dụng của 

axit IIC1 và enzím trong dịch vị. vsv sẽ là nguồn cung cấp phần lớn prôtêin 

cho cơ tlhê vật chú. Tiôp theo quá trình biên dổi sinh học sẽ là quá trình 

biến dổi hoá học ở dạ múi khế và ruột. 

3. Hă\y chọn phương án trả lời đủng. Tại sao thức ăn của dộng vật ăn thực 

vật chứa! hàm lượng prôtẽin rất ít nhưng chúng vẫn phát triển và hoạt dộng 

bình thưởng? 

A. Vì khối lượng thức ăn liàng ngày lớn. 

B. Vì Icó sự biến đổi sinh học với sự thum gia cùa hệ vi sinh vật. 

c. Vì 'hệ vi sinh vật phút triển sẽ là nguồn bổ sung prôtèin cho cơ thể. 

D. Cả A. lì và c. 
Trả lờti: Dáp án dũng la: L. Cả A, II và c. 

4. Nêu rõ dặc điểm cấu tạo cơ quan tiêu hoá và quá trinh tiêu hoá ở gia 

cẩm. 

Trả lờíi: Dặc diểm cấu tạo cơ quan tiêu hoá: có dạ dày tuyến và dạ dày cơ. 

Dạ dày C(ơ có lớp cơ khỏe và chắc nghiền nát các hạt thức ăn. 

Quá tirình tiêu hoá diễn ra như sau: Gia cầm không có răng nên mổ hạt 

và nuốt Iiigay thức ăn vào diều. Trong diều có dịch nhày làm trơn và mềm thức 

ăn Sau đó, thức ăn từ diều chuyến xuống dạ dày tuyến và dạ dày cơ. Dạ dày 
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cơ sẽ nghiền nát các hạt dã thấm dịch tiêu hoá tiết ra từ dạ dày tuyến, thức 

ăn dược biến đổi một phần rồi chuyển xuống ruột. Các enzim do tuyên gan, 

tuyến tuỵ, tuyến ruột tiết ra lại tiếp tục biến đổi thức ăn trong ruột. 

5. Tại sao trong mẽ của gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy có những 

hạt sỏi nhỏ? Chúng có tác dụng gì? 

Trả lời: Vì gà và chim bồ câu không có răng để nhai nghiền thức àn nôn 

mề với lớp cơ dày, khỏe sẽ đóng vai trò nghiền nhỏ thức ăn. Các hạt sỏi nhỏ 

trong mề sẽ tăng cường khả năng chà sát thức ăn, vốn đã được làm mềm bởi 

dịch tiết ở diều. 

§17. HÔ HẤP 

L TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Cơ thể dộng 'vật thường xuyên có sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài 

(hô hấp ngoài) đế cung cấ]i 02 cho hô hấp tê bào (hô hâp trong), dồng thời 

thải C02 là sản phẩm của hô hâp tế bào ra môi trường ngoài. 

Tuỳ mức độ tổ chức cùa cơ thể, sự trao đổi khí với môi trường ngoài cớ thế 

thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc qua mang, qua da âm, qua ống khí 

hoặc phế nang bằng cơ chê khuếch tán. Sinh vật càng hoạt động mạnh, nhu 

cầu năng lượng càng cao thì bề mặt trao dổi khí càng tàng, đáp ứng nhu cầu 

02 của cơ thể. Quá trình vận chuyển khí giữa các cơ quan chuyên trách 

(mang, phổi) với tê bào cúa cơ thể dược thực hiện là nhờ máu và dịch mô. 

n. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU-THÀO LUẬlv 

* Hãy tóm tắt những thông tin vể sự vận chuyển 02, CO? trong cơ thể và 

trao đổi khí d tế bào dưđi dang sơ đổ. 

Trả lời: n u2 

ĩ~ - 
-- 

Cơ quan hô hấp 

(mang, phổi) Tế bàơ 

C02 

■ Chú thích: —* mủi tèn chỉ sự tuần hoàr của máu và dịch mô 
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B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trao đổi khi trong hô hấp ở trung biến hình, thuý tức và giun được thực 

hiện như thế nào? 

Trả lời: Sự trao đổi khi ti nhom sinh vật náy được thực hiện trực tiếp qua 

màng tế bào hoặc bề mật cơ thê 

2 Trao đổi khí trong hô hấp ớ sâu bọ, ở cá, ở chim và ở thú dược thực hiện 

như thê nào? 

Trơ lời: 

ơ cá: Sự trao đôi khí dược thực hiện qua mang. 0, hoà tan trong nước 

khu<>ch tán vào máu, đồng thời COj từ máu khuẽch tán vào dòng nước chảy 

qua các lá mang do hoạt động nâng hạ của xương nắp mang cùng sự đóng mở 

của miệng. Cách sắp xốp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho 

dòng máu trong các mạch luôn cháy song song nhưng ngược chiểu với dòng 

nước chảy bên ngoài, do đó làm tăng hiệu suất trao dõi khí giữa máu và dòng 

nước giàu 0-2 di qua mang. 

ơ sâu bọ: Sự trao đổi khí thực hiện nhờ hệ thống ống khí. Các ống khí có 

nhiệm vụ dẫn khí, phân thành nhiều nhánh rất nhó dể có thể tiếp xúc trực 

tiếp với các tế bào của cơ thể. Hệ thống ống khí này thông với không khí bên 

ngoài nhờ các lỗ thở. Nhờ hoạt dộng co giãn của phần bụng mà các ống khí 

thực hiện được sự thông khí. 

ơ chim: Sự trao đổi khí qua các ống khí nằm trong phổi với hệ thống mao 

mạch xung quanh. Do sự co dãn của các túi khí thông với ống khí mà sự lưu 

thông khí xảy ra. Không khí lưu thông liên tục qua các ống khí ở phổi theo 

một chiều nhá't định, bất kể hít vào hay thở ra nên không có không khí đọng 

trong các ống khí ở phổi. 

Ở thú: Sự trao dổi khí được thực hiện qua bề mặt trao đổi khí ở các phế 

nang trong phổi. Sự lưu thông khí qua phổi nhờ vào sự nâng lên hạ xuống 

của khoang ngực. 

3. Vận chuyển khí giữa cớ quan hỗ hấp và tê bào được thực hiện như thế 

nào? 

Trá lời: Quá trình vận chuyển 0-2 từ cơ quan hô hấp và C02 từ tê' bào tới 

cơ quan hô hấp được thực hiện nhờ máu và dịch mỏ. 

Oa từ môi trường ngoài (không khí hay dạng hoà tan trong nước) khi vào 

trong cơ thể sẽ kết hợp với hêmôglôbin hoặc hêmôxianin dể trở thành máu 

động mạch (giàu ôxi) và dược chuyển tới tế bào. 

C02 là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán vào máu và được vận 

chuyển tới mang hoặc phổi. C02 được vận chuyển dưới các hình thức: ở dạng 

natri bicacbônat (chủ yếu), dạng kết hợp với hêmôglôbin và dạng hoà tan 

trong huyết tương (rất ít). 
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4. Háy chọn phương án trả lời đúng nhất. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, 

mặc dù hãm lượng 02 hoà tan trong nước thấp, vì: 

A. dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục. 

B. các lá mang cá nhiều phiến mang chứa mạng lưới man quán day dặc 

làm tăng hể mật trao đối khí. 

c. máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các phiên 

mang. 

D. cả A, B và c. 
Trả lời: Đáp án dũng là: D cả A, B và c. 

5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Hô hấp ở chim dạt hiệu quả cao 

vì: 

A. chim có thêm các túi khí là tăng bề mặt trao đổi khi. 

B. có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khi trong phối từ sau ra trước 

kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra nhờ sự co dãn của hệ thống túi khi khi các cơ 

hô hấp co dãn. 

c. trong phổi không có khi đọng như ở phổi thú. 

D. cả A và B. 

E. cả B và c. 

Trả lời: Đáp án đúng là: E. cả B và c. 

§18. TUẨNHOÀN 

I. TÓM TẨT LÍ THUYẾT 

Động vật củng như mọi cơ thể sống khác cần được thường xuyên cung câ'p 

các chất dinh dưỡng và ôxi, đồng thời thải loại các sản phàm phân giái hoặc 

các chất không cần thiết cho cơ thể. Ờ động vật đơn bào và đa bào có kích 

thước nhỏ, các chất được trao đổi trực tiếp với tê bào cơ thê. Ớ các động vật 

da bào có kích thước lớn, các tế bào có thô tiếp nhận các chất dinh dường, ỏxi 

từ máu, dịch mô đồng thời tiếp nhận và vận chuyên các chất thái từ tế bào 

tới cơ quan bài tiết nhờ hoạt dộng của tim và hệ mạch. 

Tuỳ theo cấu tạo của hệ mạch và sô lượng vòng tuần hoàn có thé phân 

biệt hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín; hệ tuần hoàn dơn và hệ tuần hoàn 

kép. 

Động vật càng tiến hoá, nhu cầu trao dối chất càng tăng, hệ tuần hoàn 

càng có câu tạo hoàn chỉnh. 
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t. G0Ì ý tuả lời ( ai mỏi 

í. TÌM HIỂU - THẢO LUÃN 

* Ớ dộng vật có kích thước lon. các té bao co thê tiếp nhận các chất cấn 

tiiêt lây tử môi trường ngoài hoặc loại bó các chất không cẩn thiết ra khói cơ 

hê bang cách nào vá theo con dường nào? 

Trá lời: ơ động vật có kích thước lớn. cao tó bao của cơ thê chi tiếp nhận 

<ược các chất cần tliiêt (ÕX1, chất dinh dường) từ mỏi trường ngoài một cách 

gán tiếp nhờ máu vá dịch I11Õ bao quanh tó hào. Nhờ sự co bóp của tim và con 

(Ường vận chuyến lá hệ mạch, mau và dịch mỏ dược vận chuyên khắp cơ 'he, 

nang theo các chất cán thiết lảy từ mòi trướng ngoài đèn các tê bào; dồng thời 

(huyên các chất cần loại bo đến cơ quan bài tiẽt (lẽ thai ra mỏi trường ngoái. 

* Quan sát hình 18.1 và néu rõ dặc diêm tiến hoá cũa hệ tuần hoàn qua các 

(ộng vật dại diện. 

lìnlh 18.1. Phác hoạ sự tiến hoá của hệ tuần hoàn ở các ngành, lớp động vật (Hệ tuần 

hoàn Giun đốt (A), Sâu bọ (B), Cá (C), Lưỡng cư (D). Bò sát (E), Chim (G), Thú (H)) 

'Trả lời: Bông vật không xương sống: ơ giun đốt, tim mới chỉ là các mạch 

lên được chuyên hoá, gọi là “tim bên”. Nhờ sự co bóp của các mạch bên, cùng 

tự lhỗ trợ của các bao cơ khi di chuyến mà máu được chuyển đi. ơ sâu bọ, hệ 
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tuần hoàn kín chuyển sang hệ tuần hoàn hở, tim do mạch lưng biến thành. 

Sức co bóp của tim mới chỉ tạo nên một áp lực thấp, dủ cho máu dồn vào khe? 

hổng giữa các tế bào dể thực hiện trao đổi chất với tế bào một cách dề dàng. 

Sau đó, máu trớ về tim qua các lỗ bên. 

Động vật có xương sống: Hệ tuần hoàn dần dần đã có sự phức tạp, hoàn 

thiện về mặt câu trúc và chức năng: từ tim hai ngăn với một vòng tuần hoàn 

(ở cá) thành tim ba ngăn với sự xuất hiện 2 vòng tuần hoàn, máu pha nhiều 

(ở lưỡng cư), tới tim có vách hụt trong tâm thất với máu ít pha hơn, cuối cùng 

là tim bốn ngăn hoàn toàn, không có máu pha trộn. 

* Hãy thể hiện các thông tin về hệ tuấn hoàn hở và hệ tuần hoàn kin dưới 

Mao mạch 

Hệ tuần hoàn hở Hệ tuần hoàn kin 

—* : hướng đi của máu và dịch mỏ 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Phân biệt sự trao đổi chất giữa tế bào cùa cd thê’ vđi môi trường ngoài ồ 

động vật dơn bào, thuỷ tức và giun dẹp với chim, thú. 

Trả lời: Sự trao đổi châ't giữa tế bào của cơ thể với môi trường ngoài ở 

động vật đơn bào, thuỷ tức và giun dẹp với chim, thú khác nhau ở chỗ: 

Động vât đơn bào, thuỷ tức, giun dep Chim, thú 

+ Chưa có hệ tuần hoàn. 

+ Các tế bào cơ thể có thể trao đổi 

trực tiếp với môi trường bên ngoài 

(thức ăn, ôxi; thải các sản phẩm 

không cần thiết). 

+ Đã có hệ tuần hoàn 

+ Các tế bào cơ thể chỉ tiếp nhận 

được các chất cần thiết từ môi 

trường ngoài một cách gián tiếp 

nhờ máu và dịch mô. Máu và dịch 

mô cũng chuyển các sản phẩm cần 

loại bỏ đến cơ quan bài tiết để thải 

ra ngoài. 
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2. Vẽ sơ đổ va trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và hệ tuấn 

hoàn kín. 

xoang cơ thê’ và tiếp xúc trực tiếp với các tế bào dể thực hiện quá trình trao 

đổi chất. Sau đó, máu tập trung vào hệ thống mạch góp hoặc các lỗ trên 

thànl tim để trỡ về tim. Không có mạch nối giữa mạch đi từ tim (động 

mạch' và các mạch đến tim (tĩnh mạch), điều này sẽ đảm bảo cho dòng dịch 

dí c.hiyển dễ dàng dù áp suất thấp. 

Mao mạch Mao mạch 

A B 

Hình minh hoạ hệ tuẩn hoàn kín 

Hí tuần hoàn kín: Máu vận chuyển trong một hệ thống kín gồm tim và hệ 

mạ«ch Tim co bóp tạo ra áp suất lớn tống máu vào các động mạch. Máu sẽ đi 

qua cic mao mạch len lói giữa các mô, cơ quan rồi đổ vào tĩnh mạch để trở về 

tim; rong quá trình này, máu không trực tiếp tiếp xúc với tế bào mà thông 

qua ậch mô. Sự vận chuyển máu trong các mạch máu luôn theo một chiều 

nhất định nhờ các van tim, tạo thành vòng tuần hoàn. Ở ĐVCXS, cá có một 

vòng tuần hoàn (hệ tuần hoàn đơn); từ lớp Lưỡng cư đến lớp Thú có hai vòng 

tuần loàn (hệ tuần hoàn kép). 
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3. Trinh bày sự tiến hoá thê hiện ở cấu tạo cua hệ tuấn hoàn giữa các hp 

trong ngành ĐVCXS. 

Trả tời: Hệ tuần hoàn dần dần dã có sự phức tạp, hoàn thiện về mặt cúi 

trúc và chức nàng: từ tim hai ngăn với một vòng tuần hoàn (ớ cá) thành tin 

ba ngăn với sự xuất hiện 2 vòng tuần hoàn, máu pha nhiều (ớ lưỡng cư', ữi 

tim có vách hụt trong tán) thất với máu ít pha hơn, cuối cùng là tim bói 

ngăn hoàn toàn, không có máu pha trộn, thícty nghi với hoạt động sống 'ó 

nhu cầu năng lượng ngày càng cao. 

4. Hãy chọn phướng án trả lời dũng. Các nhóm động vật nào sau dây đtu 

có hệ tuần hoàn hò? 

A. Sứa, giun tròn, giun dẹp. B. Giun tròn, giun dẹp, giun dôt. 

c. Thản mềm, giáp xác, sáu họ. D. Sâu họ, thân mềm, hạch tuộc. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. Thán mém, giáp xác, sâu bọ. 

§19. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC cơ QUAN TUAN hoàn 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Cơ tim hoạt động theo quy luật “tất cả hoặc không có gì” và có khà Iiăig 

co, dãn tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyền tim. 

Tim co đẩy máu vào hệ mạch và tạo ra huyết áp. Sự vận chuyển imu 

trong hệ mạch (từ động mạch qua mao mạch đến tĩnh mạch) là do sự chêih 

lệch huyết áp giữa động mạch và tinh mạch. 

Tốc độ máu chảy qua mao mạch rất chậm dể đảm bảo cho sự trao đổi chít 

giữa máu với tế bào dược dễ dàng Tuỳ theo nhu cầu trao dổi chất cũa các <ơ 

quan trong cơ thế mà có sự thay dổi lượng máu cung cấp (nhờ phản xạ điiu 

hoà tim mạch). 

II. gỢi ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Hoạt dộng của cơ tim có gì khác hoạt dộng của cở vân? 

Trả lời: 

Hoạt dộng của cơ tim Hoạt động của cơ vân 

- Cơ tim hoạt động theo quy luật 

“Tất cả hoặc không có gì”. 

- Hoạt động tự dộng (không theo ý 

muôn). 

- Cơ vân co phụ thuộc vâo cường đệ 

kích thích (sau khi kích thích đã tớ 

ngưỡng). 

- Hoạt động theo ý muốn. 
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I Hoạt (lộng theo diu ki (có thời i Chi hoạt dộng khi cỏ kích thích, ỉ 

I gian nghỉ đù để bao đám sự phục I có thời gian trơ tuyệt đối ngắn, 

ị hói khá nang hoạt dộng do thời ! 

gian trơ tuyệt dối dải) 1 

‘ Vì sao tim hoạt động suốt dời mà không mỏi? 

Trả lời: Tim hoạt động theo chu kì. Bát đáu chu ki là pha co tám nhĩ 

(0,1 giây), tiếp đó lã pha co tâm thất (0,3 giây), két thúc là pha giãn chung 

(0,4 giây). Như vạy, ta thấy ráng thời gian nghi trong một chu kì tim còn 

nhiều hơi. thời gian 00 của các ngàn tim, thời gian đó đù đẽ úm phục hồi kha 

năng hoạt động cua minh. Vì vậy, tim hoạt động suốt đời mà không mỏi. 

* Hãy so sánh hoạt dộng của hệ tim mạch khi lao dộng và lúc nghi ngơi. Sự 

sai khác giữa 2 trường hợp trên do dâu? 

Trả lời: 

Khi lao động: Tim đập nhanh và mạnh; mạch giãn nở ờ những bộ phận 

cần nhiều máu. 

Khi nghỉ ngơi: Tim đập chậm, yếu; co thắt mạch ở những nơi cần ít máu. 

Sự sai khác giữa hai trường hợp trên là do tim chịu sự điều khiển của 

trung ưưng giao cảm và đối giao cảm qua các dây thần kinh tương ứng. Đồng 

thời có sự tham gia của các nhánh thần kinh sinh dưỡng đế điều hoà hoạt 

động của các mạch máu. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hoạt dộng của cơ tỉm khác cơ vân ỏ điểm nào và vì sao có sự sai khác 

dó? 

Trả lời: Hoạt dộng của cơ tim khác cơ vân ở các điểm sau: 

Hoat đông cùa cơ tim Hoat động cua cơ ván 

- Cơ tim hoạt động theo quy- 

luật “Tất cả hoặc không có gì”. 

- Hoạt dộng tự động (không 

theo ý muốn). 

- Hoạt động theo chu kì (có 

thời gian nghỉ đủ để bảo đảm 

sự phục hồi khả năng hoạt dộng 

do thời gian trơ tuyệt đối dài). 

- Cơ vân co phụ thuộc vào cường độ kích 

thích (sau khi kích thích đã tới ngưỡng). 

- Hoạt động theo ý muốn. 

- Chỉ hoạt động khi có kích thích, có 

thời gian trơ tuyệt đối ngắn. 

Nguyên nhân chu yếu ớ sự sai khác trong hoạt dộng của cơ tim và cơ vân 

ỉà do cấu tạo khác nhau giữa chúng: 

+ Sợi cơ tim ngắn, phân nhánh và nối với nhau bằng các đìa nối tạo nên 

khối hợp bào. Khi cơ tim dạt ngưỡng kích thích thì sẽ co toàn bộ do nhờ sự 

dAn truyền trực tiếp qua các đĩa nối. 
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Trả lời: Máu chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào tiết diện mạch và 

chónh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch. Tiết diện mạch nhó, chênh lệch 

huyết áp lớn, máu sẽ chảy nhan?’ va ngược lại, máu sỏ chảy chậm. Nhìn vào 

dồ thị ta thấy động mạch có tiết cjiện nhỏ hơn nhiều so với tông tiết diện 

rât lớn cúa mao mạch nôn máu sẽ chảy nhanh nhất, trong động mạch, chậm 

nhất trong mao mạch. Diều này đảm báo quá trình trao đổi chát giữa máu 

với các tê bào của cơ thế. 

4. Trình bày cơ chế điểu hoà hoạt động tim mạch qua một ví dụ tự chọn. 

Trả lời: Khi huyết áp giảm hoặc khi nồng độ kh.' C02 t rong máu táng, tim 

pẽ ùạp nhanh và mạnh, mạch co lại làm tăng huyết áp và máu chảy mạnh. 

l)o lượng máu cung cấp cho não không đủ sẽ gây phản xạ làm tăng cường 

hoạt dộng của tim và co mạch ở các khu vực không hoạt động đế’ dồn máu 

cho não. 

5. Hãy chọn những “từ” và “cụm từ” thích hợp trong số từ và cụm từ sau: 

mở, dóng; tâm nhĩ co, tâm nhĩ dãn; tâm thất co, tâm thất dãn để điền vào chỗ 

trống có ghi số (1,2,..., 6) ỏ các cảu dưỏi dây: 

Van nhì thất luôn luôn ....(1).và chỉ.(2).khi.(3). 

Van tổ chim (hay van thất-dộng còn gọi là van bán nguyệt) luôn luôn 

....(4)., và chỉ.(5). khi.(6). 

Trả lời: 1. mớ; 2. dóng; 3. tâm thất co; 4. đóng; 5. mở; 6. tâm thất co. 

§20. CÂN BẰNG NỘI MÔI 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Các tế bào của cơ thể chỉ tồn tại, phát triển và thực hiện các chức năng 

của chúng khi môi trường bên trong luôn duy trì dược sự cân bằng và ổn 

định, gọi tắt là cân bàng nội môi. 

Tham gia bảo đảm cân bằng nội môi có hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, hệ hô 

hấp, hệ nội tiết, gan và hệ đệm. Thận điều hoà lượng nước và muối khoáng; 

gan diều hoà glucôzơ và huyết tương; hệ đệm điều hoà pH của nội môi dưới 

sự điều khiển và diều hoộ của thần kinh. Ngoài ra, duy trì sự ổn định của 

môi trường trong còn có sự tham gia của các hoocmôn do các tuyến: tuyến 

yến, tuyến trên thận, tuyến tuỵ,... tiết ra. 

II. gỢi ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* cảm giác khát thường xảy ra khi nào? 

* Trả lời: Khi áp suất thẩm thấu tăng, huyết áp giảm do mất nước hoặc do 

lượng NaCl dưa vào nhiều (làm nồng độ Na* trong dịch ngoại bào tăng, làm 
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áp suất thẩm thấu tăng). Nhửng diều trên làm kích thích trung khu điều hmA 

cân bằng nước nằm ớ vùng dưới đối gây nên cám giác khát. Biêu hiện rõ qu.a 

hiện tượng khô miệng, nước bọt tiết ít và quánh. 

* Tại sao khi ăn nhiều dường, lượng đựờng trong máu vẫn giữ một ti lệ ổn 

định? 

Trá lời: Lượng đường trong máu vẫn giữ ở một tỉ lệ ổn định là do gan điồu 

chỉnh nồng độ glucôzơ huyết. Glucôzơ trong máu khi vào gan sẽ được gan 

biến đổi thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ; phần glucózơ dư thừa sẽ được 

chuyển thành các phân tử mỡ và dự trữ trong mô mỡ. Hoạt dộng này cua gan 

đảm bảo cho nồng độ glucôzơ trong máu tương đối ôn định. 

* Khi lao dộng nặng, lượng C02 sản sinh nhiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? 

Trả lời: Khi lao động nặng, lượng CO2 sán sinh nhiều sẽ xảy ra hiện 

tượng tăng nhịp thớ, thớ sâu để thải C02 ra ngoài kịp thời qua phôi, diều này 

sẽ đảm bảo pH trong máu ổn định. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu rõ ý nghĩa của cân bằng nội mỏi. 

Trả lời: Cân bằng nội môi giúp duy trì áp suất thẩm thấu, huyết áp và độ 

pH của môi trường bên trong (nội môi) được ổn định, đám báo cho sự tồn tại 

và thực hiện được chức năng sinh lí của tê bào cơ thê với sự tham gia cùa 

hàng ngàn enzim khác nhau. 

2. Trình bày cơ chế diều hoà nước và muối khoáng của thận. 

Trả lời: 

+ Cơ chế điều hoà nước của thận: Ông lượn xa và ống góp của thận đóng 

vai trò quan trọng trong điểu chỉnh lượng nước thải ra bằng đường nước tiểu, 

dưới tác dụng của hoocmôn chống đa niệu (ADH) do thuỳ sau tuyến yên tiết 

ra. Hoocmôn này làm tăng tính thấm của ống lượn xa và ống góp, do dó làm 

tăng hấp thụ nước trd lại và giảm lượng nước tiểu. Nếu thiếu ADIT, nước được 

tái hấp thụ giảm và lượng nước tiểu thải ra nhiều. 

+ Cơ chế điều hoà muối khoáng của thận: Thận và hoocmôn anđôstêrôn 

của vỏ tuyến trên thận tham gia vào cơ chế điều chỉnh các ion này. 

Anđôstêrôn làm tăng tái hấp thu Na+ trong ống lượn xa và ống góp của các 

đơn vị thận. Anđôstêrôn cũng điều chỉnh cả K\ Nồng độ Kf tăng, kích thích 

trực tiếp vỏ tuyên trên thận tiết anđôstêrôn. Hoocmôn này lại thúc dẩy sự tái 

hấp thụ Na+, đồng thời làm ống thận bài tiết K*. 

3. Trình bày vai trò của gan trong sự điểu hoả glucõzơ và prôtêin huyết 

tương. 

Trả lời: Điều hoà glucôzơ: 

+ Sau bữa ăn, gan nhận được nhiều glucôzơ từ tĩnh mạch cứa gan, nồng độ 

glucôzợ sẽ được gan điều chỉnh bằng cách biến đổi thành glicôgen dự trữ 

trong gan và cơ; phẩn glucôzơ dư thừa sẽ dược chuyển thành các phản tử mơ 
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láu tương dối ổn vù dự trữ trong mò mờ, dam baơ cho nóng dọ gliK II/,) •rong tn 

đinh' 

+ Khi lượng glucôzơ trong mau giam do cao lì M’ dong tiêu dùng nang 

lượng, gan sẽ chuyên glicogeu (lự trứ thanh glucoyn Hòn cạnh đó, gan củng 

tạo phân tư glucôzơ mới tư các chát hửu co kliac như axir lactic, glixỏrol 

hicu hoà prỏtèin huyết tương: Anhumin lá loai prỏtêin có nhiều nhất 

trong sô các prótóin huyỏt tương, cỏ tác dụng như mót hộ dệnt, làm tâng áp 

suất t.ìám thâu cua huyết tương so với dịch mõ, giư nước và giúp cho các dịch 

mô thin trơ lại máu. Nêu gan lớ rời loại' chức nang, pròtôin huyết tương 

giám, Ắp suát thânt thấu giam, nước bị ứ trong các mo gáy ra phù nề. 

4. Sự diều chỉnh pH của nội mói dược thực hiện nhu thế nào và bằng cách 

nào? 

Trò lời: Sự điều chinh pH nội mòi được thực hiện nhờ hệ thông đệm. Chát 

độm lí chát có khá năng láy di ion H* hoặc ion OB khi các ion này xuất 

hiện t'ong môi trường bên trong cơ thổ, giúp cho píl cùa môi trường thay đối 

rát ít. 

Trrng cơ thế có những hệ dệm chủ yếu sau: 

+ l ệ dệm bicacbonat: NaHCO:ị/IHCO;( I IỈCO;i/C02i 

+- Hệ dèm phôtphat: Na.HPO,t/NaH2PO,t í HPOị H.,P04 ). 

+■ Hệ dộm prôtêinat (prôtèin). 

Ngoài ra, hô hấp và bài tiết cũng góp phần diều hoà pH của máu. 

5. 'rình bày cơ chê diếu hoà thân nhiệt (khi trời nóng, túc trời lạnh, khi 

hoạt dộng mạnh). 

Trt lời: Một trong những cách để dộng vật dâng nhiệt duy trì thân nhiệt 

ổn định là nhờ sự cách li. Ớ chim, lông vũ và lông mao tạo thành lớp không 

khí đọng lại kề liền cơ thế và làm giảm lượng nhiệt mất đi từ da. ở dộng vật 

có v*ú, khi bị lạnh, bộ lỏng sẽ dựng lên nhờ các cơ nhỏ để lớp không khí kề 

lién di trở nên dày hơn, tránh mầt nhiệt... 

Kh quá nóng hay hoạt dộng niạnh, ở nhiều loài thú sẽ điều hoà thân 

nhiệt ahờ các chất dịch cùa cơ thể bốc hơi nước. Thú thở hổn hển và thở 

nặng* Ìgắn để tăng cường sự hốc hơi nước ớ phổi. Một số loài thú cũng có 

tuyên mổ hôi bài xuất dung dịch muối, nước đế mang nhiệt đi do sự bốc hơi 

nước... 

§21. THựC HÀNH: TÌM HlỂU HOẠT ĐỘNG 

CỦA TIM ẾCH 
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§22. ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I. HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC 

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.1 

Trả lời: Bảng 22.1: Trao đổi nước ở thực vật. 

Quá trình Các con đường 

Hấp thụ 
nước 

- Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây (thực vật thuỷ sinh). 

- Qua bề măt tế bào biểu bì của rễ (thưc vật trên can). 

Vận 
chuyển 

nước 

- Qua thành tê bào và gian bào, bị ngăn trở bởi dải casparin 
không thấm nước. 

- Qua các tế bào sống (chất nguyên sinh, không bào). 

Thoát hơi 
nước 

- Qua khí khổng. 

- Qua bề mặt lá - cutin. 

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.2 

Trả lời! Bảng 22.2: Trao đổi chất khoáng và nitơ ở thực vật. 

Quá trình Nội dung cơ bản 

Trao đổi chất khoáng Qua mạch gỗ là chủ yếu. 

Trao đổi nitơ Cố định nitơ khí quyển và sự phân giải của vi 
khuẩn đối với các hợp chất hữu cơ trong đất và 
quá trình dồng hoá nitơ trong cây. 

Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng 22.3 

Trả lời: Bảng 22.3: Các vấn đề của quang hợp. 

Vấn đề Quang hợp Hô hấp 

Khái 
niệm 

Là quá trình cây xanh hấp thu 
năng lượng ánh sáng bằng hệ sắc 
tố của mình và sử dụng năng lượng 
này để tổng hợp chất hữu cơ. 

Là quá trình ôxi hoá các hợp 
chất hữu cơ thành CO2 và 
H20, đồng thời giải phóng 

nâng lượng cần thiết cho các 
hoat động sống của cơ thế. 

Phương 
trình tổng 

quát 

6CO2 + I2H2O (nâng lượng ánh sáng, aấc tô’^ 

C6Hi2Ỡ6 + 6O2 + 6H2O 

C6H1206 + 6O2 = 6CO2 + 
6H20 + Q (năng lượng: ’ 
ATP và nhiệt) 

Bản 
chất 

Là quá trình ôxi hoá khử; trong đó 
quá trình ôxi hoá phụ thuộc pha 
sáng và quá trình khử thuộc pha 
tối. 

Là quá trình ôxi hoá các 
hợp chất hữu cơ để giải 
phóng năng lượng cung cấp 
cho mọi hoạt động sống của 
tế bào và cơ thể. 

Nơi 
diễn ra 

Trong lục lạp cùa lá. Tế bào chất và ti thể của 
mọi tế bào sống của cơ thể. 
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Hãy diền nội dung phù hụp vào bảng 22.4 

Trả lòri: Bảng 22 4: Các cơ chế quang hợp 

Quá irình Cơ chê' 

Quang hợp Pha sáng xảy ra trên cấu trúc hạt của lục lạp, ôxi hoá 

nước để lây H+, e tạo ATP và NADPH, phóng thích ơ2: 

+ Phôtôn kích thích sắc tô' quang hợp. 

+ Quang phân li nước nhờ năng lượng lây từ phôtôn. 

+ Hình thành ATP và NADPH 

Pha tòi: cơ2 tụ khư bằng ATP và NADPH tạo hợp chất 

hữu cơ (CBH12Ofl) trong chất nền của lục lạp. Sự đồng hoá 

C02 tiến hành theo các chu trình tương ứng với mỗi nhóm 

thực vật: nhóm c3 (chu trình Canvin), nhóm c4 (chu trình 

Hatch-Slack), nhóm CAM (chu trình CAM). 

Hô hấp - Giai đoạn đường phân xảy ra ở tê' bào chất: tạo ra axit 

piruvic, ATP và NADH từ glucôzơ. 

- Giai đoạn hô hấp hiếu khí hoặc phân giải kị khí (lên 

men) tuỳ theo sự hiện diện của 02. 

+ Có 02: Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình 

Crep. Axit piruvic -> C02 + ATP + NADH + FADH2 

+ Thiếu 02: Sự lên men diễn ra trong tế bào chất, tạo ra 

rượu êtilic hay axit lactic. 

- Khi có tham gia của 02, chuỗi chuyền êlectron và quá 

trình phôtphorin hoá ôxi hoá sẽ tạo ra ATP và H20. 

Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng 22.5 

Trỏ tời: Bảng 22.5: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật. 

Quá tành Đăc điểm và diễn biến cơ bản 

Tiêu h>á - Đặc điểm: là những biến đổi cơ học và sau dó là những biến 

đổi hoá học được thực hiện nhờ các enzim do các tuyến tiêu 

hoá tiết ra. 

- Diễn biến cơ bản: 

+ Tiêu hoá cơ học: chủ yếu nhờ răng và các cơ của thành ống 

tiêu hoá nghiền nhỏ thức ăn. 

+ Tiêu hoá hoá học: nhờ các enzim trong tuyến nước bọt và 

các tuyến tiêu hoá, biến đổi các chất hữu cơ phức tạp thành 

những chất đơn giản mà có thể hấp thụ vào máu, cung cấp 

cho các cơ quan, tế bào của cơ thể. 

Hồ hấp - Đặc điểm: được thực hiện nhờ sự ôxi hoá các chất dinh 

dưỡng có trong tế bào, tạo ra C02 và H20, giải phóng ra năng 

lượng. 

- Diễn biến cơ bản: 02 +Hb -> Hb02 hoăc 02 hoà tan trong 
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huyết tương theo đường máu đến tê bào. Ngược lại, COj được 
vận chuyến dưới dạng NaHCOu, HbCƠ2 và hoà tan trong (dịch 
mô, huyết tương theo dòng máu đến phối. 

Tuần hoàn - Đặc điểm: Máu nhận các châ”t dinh dưỡng, ôxi và được vận 
chuyển liên tục khắp cơ thể nhờ tim và hệ mạch. 

- Diễn biến cơ bản: Tim co bóp đẩy máu vào trong hệ iriạch 
và vận chuyên khắp cơ thể, mang dinh dưỡng, ôxi đến chio tê 
bào và đem các chất thải từ tế bào tới các cơ quan bài tiết 

Nội cân 
bằng 

- Đặc điểm: đảm báo sự cân bằng và ổn định của các (Chất 
bên trong cơ thể sống (ví dụ: nước, glucôzơ, ion khoáng ) 

- Diễn biến cơ bản: Thận điều hoà nước và khoáng, hệ đệm tirong 
máu điều hoà pH của nội môi, gan tham gia điều hoà gluicôzơ 
trong máu và prôtêin trong huyết tương, giữ càn băng nội mòi 1 

Điển vào các ô trống trong sơ đổ sau để thấy dược mối liên quan giừa chức 

nắng của hệ tuấn hoàn, hô hấp, tiêu hoá và chuyển hoá nội bào. 

Trả lời : 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất. 

1. Hệ tuấn hoàn kín có đặc điểm: 

A. máu đi và về tỉm trong mạch kín. 
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B máu chảy trong động mạch dưới áp lực tha)) 

c. máu chứa sắc tô hô hấp licmỏxianìn. 

D. diêu hoù và phán phổi mau chum. 

Trá lời: Dáp án dũng là: A. máu di và VI tim trong mạch kín. 

2. Ý nào sau dãy đúng với chu trình Canvin? 

A. Xảy ra vàn ban đêm. B Sún xuất Ì'U CfíHỊjOf, (đường), 

c. Giải phóng ra C02. D. Cắn ADP. 

Trá lời: Đáp án dùng là: B. Sán xuất ra CíìHi^Oh (dường). 

3. Sự háp thu các chát nào sau dây sẽ bị giảm khi không có dịch mật? 

A■ Đipcptit. B. Chất héo. ' c. Tinh bột. 

р. Glucôzơ. E. Axit arnin. F. Galactôzơ. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. Chất béo. 

4. Trong quá trinh quang hợp, cây lấy nước chủ yêu tù: 

A. hơi nước trong không khi dược hấp thụ vào lá qua lỗ khi. 

B. nước được rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gồ cùa thăn và gân lá. 

с. nước thoát ra ngoài qua các lỗ klii được hấp thụ lại. 

р. nước tưới lên lá được thẩm thấu qua lớp tế bào biếu bì vào lá. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. nước dược rễ cây hút từ đất đưa lên lá qua 

mạch gỗ của thân và gân lá. 

5. Sự thoát hởi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây? 

A- Làm cho không khí ẩm và dịu mát, nhất là trong những ngày năng nóng. 

fí. Làm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh nấng mặt trời. 

с. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muôi khoáng từ rễ lên lá. 

р. Cả B và c. 

Trà lời: Đáp án đúng là: D. Cả B và c. 

6. ở cây xanh sự kiện nào trong các sự kiện dưới đây có thể xảy ra trong cả 

4 điếu kiện : nắng, rải rác có mây, dẩy mây, mưa? 

A. Tăng cường quang hợp thực. B. Sự hấp thụ nước, 

■c. Sự hô hấp. p. Sự thoát hơi nước. E* Sự rỉ nước. 

Trà lời: Đáp án dũng là: c. Sự hô hấp. 

7. Trong thí nghiệm dể xác định một cây xanh chủ yếu thải ra C02 trong 

quá trinh hô hấp thì điểu kiện nào là cẩn thiết cho thi nghiệm? 

A■ Sử dụng một cây có nhiều lá. B. Làm thí nghiệm trong buồng tối. 

с. Dìm cây trong nước. D. Sử dụng một cây non. 

Trá lời: Đáp án dứng là: B. Làm thí nghiệm trong buồng tối. 

8. Khi được chiếu sáng, cáy xanh giải phóng ra khí 02. Các phân tử 02 dó 

bắt nguổn từ: 

A■ sự khử C02. B. sự phân li nước, 

c. sự phân giải đường. D. hô hấp sáng. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. sự phân li nước. 
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C-hưăHỹ II. 

CẢM ỨNG 

A.CẢM0NGỈTHỢCVẬT 

§23. HƯỚNG ĐỘNG 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Do thực vật sống cố định trên mặt dất nên việc tìm kiếm nguồn dinh 

dưỡng cần cho sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể bằng sự vận động 

hướng động. 

Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác 

nhân kích thích theo một hướng xác định. Khi vận động về phía tác nhân 

kích thích gọi là hướng dộng dương, khi vận dộng tránh xa tác nhân kích 

thích gọi là hướng động âm. Hướng động giúp cây thích ứng với điều kiện 

môi trường. 

Sự phân bố auxin không đều ở rễ, thân đã tạo nên các vận động hướng 

sáng và hướng đất. 

Rễ thực vật có tính hướng nước dương (luôn tìm về phía có nguồn nước) và 

luôn hướng về phía các chất khoáng cần thiết cho sự sống của cây đồng thời 

tránh xa các hoá chất gây độc hại cho cây. Ngoài ra, thực vật còn có tính 

hướng tiếp xúc (khi gặp các chướng ngại rắn), tính hướng nhiệt,... 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TỈM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Quan sát hình ^ 

23.1, hãy nêu hiện 

tượng ở rễ và ở chổi 

khi dể lệch hướng ^ 

bình thưòng. 

] 
Hình 23.1. Thi nghiệm về tính hướng đất của cây 
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Trơ lời: ơ hình 23.1 A, người ta đặt một hạt đậu mới nảy ựiầm ở vị tó 

nSni ngang. Sau một thời gian rễ cong xuống còn thân cong lên. Lặp lại 

nhiêu lần vẫn diễn ra hiện tượng đó. 

0 hình 23.1B, dù đặt chậu cây theo hướng nằm ngang hay úp xuống đất, 

chồi cua cây luôn hướng lên trên. 

Như vậy, rễ cây có tính hướng đất dương còn chồi có tính hướng đát âm. 

* Quan sát các thí nghiệm ở hình 23.2, nêu hiện tượng của thí nghiệm. 

Ánh sáng 

Hình 23.2. Ngọn cây trong hộp tối quay về phía có lỗ ánh sáng 

Trả lời.-'Trồng cây trong hộp kín, đục lỗ trên hộp cho ánh sáng chiếu qua 

lỗ đó. Ta quan sát thấy ngọn cây luôn vươn về phía có ánh sáng. 

* Quan sảt hình 23.3. nêu hiện tượng của rễ dối với sự có mặt của nước. 

Hình 23.3. Thí nghiệm trồng cây trên chậu treo nghiêng 

và ảnh chụp rễ Bây hướng về nguồn nước 

Trả lời: Ở thí nghiệm này, ta thấy rễ luôn hướng về phía có nguồn nước. 

Trong hình trồng cây trên chậu treo nghiêng, rễ đi xuống hướng về phía mặt 

đít (tính hướng đất dương); sau khi rễ chui qua lỗ hổng trên chậu vào không 

khí sẽ quay lên tìm nơi có nước (mùn ẩm trong chậu), thể hiện tính hướng 

nước dương của rễ. Kết quả là rễ có hình lượn sóng. 
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* So sánh sự khác nhau giữa hai chậu cây trồng trong dất (hình 23.4). 

_Hạt đậu nảy ĩ 

Bình xõp 
'đựng hoấ chà đác 
(arsenat. tluOMai 

Đất (hoậc ag;a) 

Hình 23.4. Thi nghiệm trồng cây với phân bón và hoá chất độc 

Trả lời: Kết quá thí nghiệm cho thấy rễ cây có khuynh hướng tim vé p>hia 

các chất khoáng cán thiết cho sự sống của tê bào (như các nguyên tô N , p, 

K...), thể hiện tính hướng hoá dương. Rễ tránh xa các hoá chất dộc gáy hại 

đến cấu trúc tế bào (như arsenat, íluorua,...), thể hiện tính hướng hoá án. 

B. CÁU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thế nào là hưỏng động? 

Trả lời: Hướng động là hình thức phản ứng cùa một bộ phận của cây trước 

một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. Khi vận dộng về pbía títc 

nhân kích thích gọi là hướng động dương, khi vặn động tránh xa tác nlhản 

kích thích gọi là hướng động âm. Vận động này diên ra tương đối chími và 

được điều tiết nhờ hoạt động của hoocmôn thực vật. 

2. Nêu ví dụ và giải thích vể các kiểu hướng động (hướng đất, hướng sáing, 

hướng nước, hướng hoá). 

Trả lời: 

a) Hướng đất: 

Ví dụ: Người ta đặt một hạt đậu mới nảy mầm ở vị trí nằm nganj. :Sau 

một thời gian rễ cong xuống còn thân cong lên. Lặp lại nhiều lần vẫn dễni ra 

hiện tượng đó. Đặt chậu cây theo hướng nằm ngang hay úp xuống đất, chói 

của cây luôn hướng lên trên. 

Giải thích: Vận động hướng dất theo chiều lực hút của trọng lực trú đất 

chủ yếu là do sự phân bố auxin không đều ở hai mặt rễ. Mặt dưới tậptriung 

quá nhiều auxln nên kìm hãm sự sinh trưởng (do auxin di chuyển từ nịgọn 

xuống rễ). Mặt trên có lượng auxin thích hợp cần cho sự phản chia lớn êm và 

kéo dài tế bào làm rễ cong xuống đất. Ở chồi ngọn thì ngược lại, mặ. dlưới 

nhiều auxin thúc đẩy sự kéo dài tế bào, chổi quay lên. 

b) Hướng sáng: 

Ví dụ: Trồng cây trong hộp kín, dục lỗ trên hộp cho ánh sáng chiếu ỊUía lỗ 

đóí Ta quan sát thây ngọn cây luôn vươn về phía có ánh sáng. 

Giải thích: Ngọn cây luôn hướng về phía có ánh sáng là do sự phin bô' 

auxin (cụ thể là axit inđôlaxêtic) không đều ở hai bên cùa chồi. Auáni di 
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chuyên chu động vé phía ít ánh sáng của chồi làm tăng lượng auxin ớ đó. 

Điếu này kích thích sự kéo dài cùa tế bào. 

(') Hướng nước: 

Ví dụ: Trống cây trên chậu treo nghiêng, phía đáy chậu có dục lồ cho ré 

chui qua. Ta thảy rỗ chui qua lỗ và hướng vé phía mật đất (tính hướng dãt 

dươngI; sau khi rề chui qua lò trên chậu vào không khi sẽ quay lên tìm nơi có 

hước (mùn âm trong chậu), thế hiện tính hướng nước dương của rề. 

Oiái thích: Nước cần cho hoạt động sống cúa cây, rẽ len lói hướng về nơi 

có nươc dế lấy nước cho nhu cáu cua cây. 

(1) Hướng hoá: 

Ví dụ. Dặt hạt nảy mầm lẽn lưới sát mặt đất, ở giữa chậu thứ nhất đật 

một bình xốp dựng phân bón, chậu thứ hai đặt một bình xốp đựng hoá chất 

độc ơ cháu 1, rễ cây có khuynh hướng tìm vẻ phía binh xốp có các chất 

khoáng; trong khi đó ờ chậu 2, rễ tránh xa binh xốp chứa các chất độc. 

Giái thích: Cây cần các chất khoáng cho hoạt động sống nên rề luôn 

hướng vé phía nào có những chất ấy để lan đến hấp thụ (hướng hoá dương). 

Các chất dộc sẽ làm cho cây bị rối loạn biến dưỡng, cây không phát triển và 

bị chết, do đó thực vật có thể nhận biết và tránh xa các chất không có lợi 

(hướng hoá dương). 

3. Auxin có vai trò gì trong hướng dộng của cây? 

Trà lời: Auxin phân bô không đều trong cơ quan sinh trưởng của thực vật. 

Auxin vận chuyến chủ động về phía ít ánh sáng. Tuỳ thuộc vào từng loại mô 

và hàm lượng auxin thích hợp, tế bào sẽ được kéo dài dẫn đến sự uốn cong 

cứa rẻ hay thân non. 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hướng động ở cây có liên quan tới: 

/V các nhân lố môi trường. B. sự phán giai sác tố. 

*0. đóng khí khổng. D. thay đổi hàm lượng axit nuclêic. 

Trớ lời: Đáp án đúng là : A. các nhân tố môi trường. 

s. Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp vé vận dộng hương dộng. 

Trả lời: Hướng đất: Ta làm dất tơi, xốp, thoáng khí sẽ giúp rễ cây sinh 

ưưởrng ăn sâu vào đất. 

Hướng nước, chỗ nào có nước thì rề lan đến đó. Ta tưới nước ở các rảnh làm 

cho rễ vươn rộng ra; khi nước thấm sâu vào đất thì rễ sẽ dâm sâu để tìm nước. 

Hướng sáng: Khi trồng cây cần chú ý mật độ trồng, không để tán cây che 

láp lẫn nhau để lá có thể vươn ra ánh sáng, tiến hành quang hợp. 

Hướng hoá: Rễ cây có khuynh hướng vươn tới nơi có nguồn phân bón. Ta 

bón phân theo tán lá nơi có nhiều rễ phụ và lông hút. Bón gốc làm bộ rễ 

phát triển theo chiểu sâu. Bón phân nông cho cây có rễ chùm, bón phân sâu 

cho cây có rễ chính. 
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§24. ỨNG ĐỘNG 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

ững động là một hình thức phản ứng của cây trước một tác nhâ.1 Kích 

thích không bình thường. 

Có hai kiểu ứng động: ứng động không sinh trưởng như vận động tự vệ ở 

cây trinh nữ, vận động bắt mồi ở thực vật...; ứng động sinh trưởng nbư vận 

động quấn vòng, vận động nở hoa... 

Có thể ứng dụng ứng động ở thực vật vào thực tiễn: điều khiển nỷ hoa, 

đánh thức chồi. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Nhận xét hiện tượng ở hình 24.1. 

Hình 24.1. Vận động cảm ứng của lá cây trinh nữ (cây xấu hô) 

Trả lời: Khi chạm vào lá cây trinh nữ, các lá chét của cây khép lại, cuiống 

cụp xuống. Hiện tượng này là do sự giảm sút sức trương của thể gói ở cuíôrtig 

lá và gô'c lá chét. Chính sự di chuyển của K* ra khỏi không bào Ịgâì anàt 

nước, giảm áp suất thẩm thấu ở cắc tế bào thể gối. Như vậy, cây trinih nũỉ đâ 

đáp ứng lại tác nhân kích thích từ bên ngoài (va chạm cơ học). 

* Quan sát hình dạng, cách bắt mổi vè tiêu huỷ mối của cáy ăn sâu bọ 

(hình 24.2). Nhận xét các đặc tính riêng biệt của nhóm cây này. 
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Hình 24.2. Cây ăn sâu bọ (1. Cây nắp ấm; 2. Cây bắt ruồi) 

T-ả lời: Nhận xét: 

- Các dạng cây này có hình dạng đặc thù, giống như một cái bẫy để 

t fiữ con mồi. 

- Các cây này có khả năng tiết ra các enzim phân giải được prôtí 

3uan sát dạng tua cuốn ở hình 24.3, nhận xét hình dạng của vòng 

r^n 
ki 

\ym 1 1 
! ' Ị 'rlệặỊfỊlf^ 

Hình 24.3. Vận động quấn vòng của tua cuốn 

T"ả lời: Nhận xét: Các tua cuốn tạo các vòng giống nhau di chuyển liên 

tục ỉoay quanh trục của nó. Tuỳ loại cây mà vòng quân quay từ phải sang trái 

hay ngược lại. 
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Quan sát hình 24.4 và nhận xét hiện tượng nỏ hoa theo nhiệt độ. 

m m 

Trả lời: Nhận xét: khi đem hoa từ nơi có nhiệt độ tháp (lạnh) sang nơi <có 

nhiệt độ thích hợp hoa sẽ nở. 

* Nhận xét hiện tượng nở hoa theo ánh sáng ở hình 24.4 và hình 24.5. 

* • 



Hình 24.5. Thời gian nở hoa trong ngày của một số cây 

T~ả lời: Nhận xét: Anh sáng có vai trò quan trọng trong sự nở hoa ớ thực 

vật. Chính ánh sáng chan hoà ở thời điểm khác nhau trong ngày đã làm cho 

các loa họ Cúc, họ Hoa tán 11Ở và chúng sẽ khép lại vào ban đêm. 

* 3uan sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thức, ngủ của lá. 

% # 
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Trả lời: Nhận xét: hoạt động ngủ, thức của lá phụ thuộc vào cường độ ánh 

sáng. Trong hình, lá xòe rộng vào ban ngày (có ánh sáng), cụp lại vào ban 

đêm (bóng tối). 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. ứng dộng khác hương động ở những điểm nào? 

Trả lời: Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước 

một tác nhân kích thích theo một hướng xác định; trong khi dó, ứng động là 

hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng và 

hình thức này phản ứng nhanh hơn hình thức phản ứng hướng động. 

2. Nêu dặc điểm của ứng động không sinh trưởng. 

Trả lời: - Không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây. 

- Liên quan đến sự trương nước. 

- Xảy ra sự lan truyền kích thích. 

- Phản ứng nhanh. 

- Xảy ra do bị chấn động, va chạm cơ học. 

3. Nêu dặc điểm của ứng động sinh trưỏng theo nhjp điệu đổng hổ sinh 

học. 

Trả lời: - Liên quan đến sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây. 

- Được thực hiện theo từng thời gian nhất định trong ngày. 

- Chịu ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, hoocmôn thực vật. 

4. Hãy chọn phướng án trả lời đúng. Sự thay đổi áp suất trương nước làm 

chuyển động lá là do: 

A. thay đổi vị trí vô sắc lạp. B. thay đổi cấu trúc phitôcrôm, 

c. thay đổi nồng độ ỈC. D. thay đổi vị trí của lông hút. 

Trả lời: Đáp án đúng là : c. thay đổi nồng dộ K+. 

5. Trong thực tế, muốn thúc đẩy nồ hoa, đánh thức chổi ngủ cẩn dùng biệp 

pháp nào ? 

Trả lời: Muốn thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ ta có thể dùng các 

biện pháp như: tăng nhiệt độ, điều chỉnh ánh sáng, sử dụng các chất kích 

thích. 

§25. THựC HÀNH: HƯỚNG ĐỘNG 
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B. CẢM ÚNG ở DỘNG VẬT 

§26. CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT 

I. TOM TẮT LÍ THUYẾT 

(Càn ứng là khả năng cơ thể động vật tiếp nhận và phản ứng lại các kích 

thítchcủa môi trường (bên trong và bén ngoài cơ thể) để tồn tại và phát triển. 

(Càig lên cao trên thang tiến hoá, câu tạo cơ thể sinh vật càng phân hoá, 

tổ C’híc thần kinh càng hoàn thiện: từ không có tổ chức thần kinh đến có tổ 

chứíc hần kinh, bắt đầu là thần kinh dạng lưới rồi hình thành dạng chuỗi 

hạclh hần kinh bụng có hạch não tập trung ở phía đầu liên hệ với các giác 

quain.TỔ chức thần kinh càng tiến hoá thì phản ứng của cơ thể càng chính 

xác,, cám bảo cơ thế thích nghi cao với điều kiện môi trường. 

II. <G(ÍI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. Trìu HIỂU THẢO LUẬN 

CDia vào những kiến thức đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, hãy 

trinih tày sự tiến hoá của tổ chức thẩn kinh ở các nhóm động vật khác nhau. 

H'Hìnt 26.1. Các nhóm động vật không có hệ thần kinh (1, 2) và có hệ thần kinh (3 - 8) 

ĨTri lời: Động vật nguyên sinh chưa có tổ chức thần kinh. 

(Ở ác động vật có tổ chức thần kinh thì sự tiến hoá của tổ chức thẩn kinh 

thể hện ở mỗi dạng cấu trúc kể từ khi hình thành tổ chức thần kinh chính 

thứơc.Tó là: 

— lệ thần kinh dạng lưới: Tổ chức thần kinh gồm các tế bào cảm giác và 

tê bbà thần kinh liên kết với nhau (như mắt lưới của một chiếc rọ). Các tế 
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bao thần kinh có các nhánh liên hệ với các tế bào biểu mô cơ hoặc tố lào g:ai. 

Đặc trưng cho ruột khoang. 

Hệ thần kinh dạng chuỗi: Các tế báo thần kinh tập trung thàm (iạmg 

chuồi hạch thần kinh bụng, có não ớ đầu. từ đó phát di hai chuỗi hạci T.h;ần 

kinh bụng. Đặc trưng cho giun, sán. 

Hệ thần kinh dạng hạch: Hộ thần kinh tập trung hơn thành dạig Ith.ần 

kinh hạch, gồm hạch não, hạch ngực, hạch bụng. Hạch não đặc biệt phá triêíii. 

Hạch não nhận kích thích từ các giác quan và diều.khiển các hoạt dộrg phức 

tạp cùa cơ thể chính xác hơn. Đặc trưng cho sâu bọ, giáp xác, thân mền. 

- Hệ thần kinh dạng ống: nằm ờ phía lưng, có nguồn gốc từ lá phôingoiài, 

phân hoá thành não, tuỷ sống, các dây thần kinh và hạch thần kinh. íảiO và 

tuý sống thuộc bộ phận thần kinh trung ương được báo vệ trong hộj S(Ọ và 

ống xương sống. Đặc tíủng cho động vật có xương sống. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cảm ứng là gì? 

Trá lời: Cám ứng là khá năng tiếp nhặn và phản ứng lại các kicl tlhích 

cùa môi trường bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) dám bao cho cơ thê 

sinh vật tồn tại và phát triển. Cảm ứng là đặc tính chung của mọi tổ chứciốiơg. 

2. Cảm ứng ở dộng vặt có gì khác với cảm ứng ỏ thực vật ? 

Trả lời: Cảm ứng ở động vật diễn ra nhanh hơn cám ứng ơ thực vậ. Mức 

độ, tính chính xác của cảm ứng và hình thức cám ứng thay đổi tuỳ thtộc vào 

mức dộ tổ chức của bộ phận tiếp nhận và phản ứng lại các kích théh (hệ 

thần kinh). 

3. Trình bày sự tiến hoá của tổ chức thần kinh ỏ các nhóm động vật khác ihau, 

Trả lời: Động vật nguyên sinh chưa có tố chức thần kinh. 

Ớ các động vật có tố chức thần kinh thì sự tiến hoá của tố chức thái ktinh 

thể hiện ở mỗi dạng câu trúc kể từ khi hình thành tổ chức thần kinhchứnh 

thức. 

- Hệ thần kinh dạng lưới: Tổ chức thần kinh gồm các tô' bào cám ịiácc và 

tế bào thản kinh liên kết với nhau (như mát lưới của một chiếc rọ). ?áic tế 

bào thần kinh có các nhánh liên hệ với các tế bào biểu mô cơ hoặc tế bto gai. 

Đặc trưng cho ruột khoang. 

Hệ thần kinh dạng chuỗi: Các tế bào thần kinh tập trung thànl dỉạng 

chuỗi hạch thần kinh bụng, có não ở đầu, từ đó phát đi hai chuỗi hạcl tìhân 

kinh bụng. Dặc trưng cho giun, sán. 

- Hệ thần kinh dạng hạch: Hệ thần kinh tập trung hơn thành dạn; tlhần 

kinh hạch, gốm hạch não, hạch ngực, hạch bụng. Hạch não đặc biệ p>hiít 

triển. Hạch não nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các hoạ đlộng 

phức tạp của cơ thể chính xác hơn. Đặc trưng cho sâu bọ, giáp xác, thân m*m.. 
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4*. Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh 

khác nhau. 

Trả lởi: Sự tiến hoá của tô chức thần kinh ở động vật kể từ khi xuất hiện 

là theo hướng tập trung hoá. Điều này thể hiện ở chỗ: Các tế bào thần kinh 

phân t án thành thần kinh dạng lưới ở ruột khoang, tập trung lại thành chuỗi 

hạch thần kinh bậc thang ớ giun dẹp, tới chuỗi hạch bụng ở giun đốt, sau tập 

trung thành ba khối hạch là hạch nào, hạch ngực và hạch bụng. 

Các động vật có tổ chức thần kinh khác nhau sẽ có hình thức cảm ứng 

kháo nhau Cụ thể: 

Hệ thần kinh dạng lưới: Phán ứng cửa con vật nhanh kịp thời nhưng chưa 

chính xác, vì khi kích thích ớ bất kì diêm nào của cơ thể cũng gây phản ứng 

toàn thân. Phản ứng tiêu tốn nhiều năng lượng. 

Hệ thần kinh dạng chuỗi: Cơ thể đá có những phản ứng định khu nhưng 

vẫn chưa hoàn toàn chính xác. Tuy vậy, mỗi. hạch thần kinh là một trung 

tâm điều khiển hoạt động ở một vùng xác định của cơ thể nên tiết kiệm được 

năng lượng truyền xung thần kinh. 

Hệ thần kinh dạng hạch: Hạch não phát triển, liên hệ với sự phát triển 

và phân hoá của các giác quan. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác 

quan và điều khiển các hoạt động phức tạp của cơ thể chính xác hơn. 

§27. CẢM ỨNG ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

TỔ chức thần kinh của các động vật có xương sống là hệ thần kinh dạng 

ống nằm ở phía lưng gồm có não - tuỷ sống (bộ phận trung ương) và các dây 

thần kinh (bộ phận ngoại biên). Căn cứ vào chức năng của hệ thần kinh có 

thế phân hệ thần kinh thành: hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh 

dưđnịg. Hệ thần kinh sinh dưỡng lại dược phân chia thành hai bộ phận : thần 

kinh giao cảm và đối giao cảm. Hai bộ phận này có hoạt dộng đối lập nhau 

nhưn,g có chức năng phối hợp điều hoà hoạt động của các cơ quan nội tạng. 

Phản xạ là thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có hệ thần kinh. Cấu tạo của 

hệ thần kinh càng phức tạp thì số lượng phản xạ càng nhiều, phản xạ càng 

chính xác. Bên cạnh các phản xạ không điều kiện còn hình thành trong quá 

trinh sống những phản xạ mới là phản xạ có điểu kiện ngày càng nhiều, đảm 

bảo clho sự thích nghi của cá thể và của loài. 

II. G<ỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 
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* Dựa vào những kiến thức dã học ỏ Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sd dó 

các thành phẩn của hệ thần kinh dạng ống ò ĐVCXS. 

Trả lời: Sơ đồ các thành phần của hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCX.S: 

* Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK. 

Trả lời: 

- Ví dụ về phản xạ không diều kiện: trẻ đói sẽ khóc, lạnh run,... 

- Ví dụ về phản xạ có điều kiện: người từng ăn me, thấy me sẽ tiết nước 

bọt; đi trên đường thấy đèn đỏ, người ta dừng xe lại,... 

B, CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nêu dặc điểm, chức năng của hệ thấn kinh vận động và hệ tthín kinh 

sinh dưỡng. 

Trả lời: Hệ thần kinh vận động: điều khiển hoạt động cùa cáic cơ v4n 

trong hệ vận động, đó là những hoạt động có ý thức (theo ý muốn). 
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Hệ tiần kinh sinh dưỡng: điều khiển và điều hoà hoạt động của các nội 

quan (ơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản), đó là những hoạt động tự 

động (lnông theo ý muốn). 

2. Nu sự giông và khác nhau giữa các thành phẩn của bộ phận thắn kinh 

giao cải và đối giao cảm. 

Trà ời: Giống nhau: Dây thần kinh đi từ trung ương đến cơ quan trả lời 

bao gi( cũng qua một hạch là nơi chuyển tiếp giữa nơron trước hạch với 

nơron au hạch. 

Khó nhau: 

Giao cảm Đối giao cảm 

TrunịƯơng 

Nằm ở sừng bên của chất 

xám tuỷ sống từ đốt tuỷ ngực 

I đến đốt tuỷ thắt lưng III. 

N im trong trụ não và đoạn 

cùng tuỷ. 

Ngoạbiên 

Hạch giao cảm nằm gần 

trung ương và xa cơ quan; do 

đó, sợi trước hạch ngắn và 

sợi sau hạch dài. 

Hạch đối giao cảm nằm xa 

trung ương, gần cơ quan ; do 

dó, sợi trước hạch dài và sợi 

sau hạch ngán. 

3. s sánh đặc điểm PXKĐK và PXCĐK. 

Tr-ảời : 

PXKĐK PXCĐK 

Bẩm inh, có tính chất bền vững. 
Hình thành trong quá trình sống, 

không bền vừng, dễ mất. 

Di tri/ền, mang tính chủng loai. Không di truyền, mang tính cá thể. 

Số lưag hạn chế. Số lượng không hạn định. 

Chỉ tả lời những kích thích tương 

ứng; (Ich thích không diều kiện). 

Trả lời các kích thích bất kì, kết 

hơp với kích thích không điểu kiện. 

Trunịươíng : nằm trong trụ não, tuỷ 

sổn&. 

Có sự tham gia của vỏ não. 

4*. hi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc. Hãy phân 

tích Xei có những bộ phận nào của hệ thẩn kinh tham gia vào phản ứng trên 

và dồ liphản xạ gl, thuộc những loại nào? 

Tr-à ởi-• Môi tím tái, sởn gai ốc khi trời rét là các hoạt động tự dộng, 

không ae*o ý muốn. Đó là phản xạ không diều kiện do các bộ phận của hệ 

thẩn kih sinh dưỡng phụ trách. 

Hàn động đi lấy áo len được hình thành do sự học tập, kinh nghiệm 

trong? (lá trình sống, phản ứng trước cái rét của môi trường. Đây là hoạt 

động ciý thức và là phản xạ có điểu kiện do có sự tham gia của vỏ não. 

HT SINH HỌC 11 NC - 67 



§28. ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Điện thế nghỉ là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi 

không bị kích thích do sự chênh lệch nồng độ giửa các ion trong và ngoài 

màng (chủ yếu do K* đi lại tự do qua màng). 

Điện thế hoạt động (hay xung thần kinh) là sự thay đổi hiệu điện thế giữa 

trong và ngoài màng khi nơron bị kích thích làm thay đổi tính thấm của 

màng, gây nên sự mất phân cực và đảo cực (khi Na* tràn vào), tiếp theo là sự 

tái phân cực (khi K* từ trong dịch bào tràn ra ngoài) để trở về điện thế nghỉ. 

Xung thần kinh được hình thành sẽ kích thích vùng màng tiếp theo gây 

nên một xung mới, theo cách đó xung thần kinh được lan truyền dọc sợi thần 

kinh theo một hướng xác định. 

Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin được thực 

hiện theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác nên nhanh 

hơn rất nhiều so với sự lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Hãy trình bày lại cơ chế hinh thành điện thế nghỉ (điện thế màng). 

Trả lời: Cơ chế hình thành điện thế nghỉ: Trên sợi trục của nơron ở trạng 

thái nghỉ vẫn có sự phân bố các ion: ion (+) ở ngoài màng và ion (-) ở trong 
màng. Có hiện tương này là vì ngay khi ở trạng thái nghỉ, hai bên màng đều 
có các ion (+), bên ngoài màng tập trung các Na*, trong màng lại tập trung 
nhiều K*; do đó K+ có khuynh hướng di chuyển ra ngoài màng và Na* lại có 
xu hướng di chuyển vào trong màng theo chiều građien nồng độ. Tuy nhiên, 
màng tế bào là một màng có tính thấm chọn lọc: chl cho phép kênh K* "mở 
hé" để K* đi ra dịch ngoại bào trong khi kênh Na* vẫn đóng. Dù vậy, K* cũng 
không thể đi ra một cách dễ dàng dược vì có lực hút tĩnh điện với các anion 
prôtêin,... Kết quả là K* chỉ có thể thoát ra một lượng nhỏ và không thể di 
xa khỏi màng; hơn nữa, do hoạt động của bơm Na*/ K* thường xuyên chuyển 
Na* ra và K* vào (theo tỉ lệ: 3 Na* ra/2 K* vào) nên duy trì được tính ổn định 
tương dối của điện thế nghỉ. 

* Hãy so sánh sự lan truyổn xung thán kinh trong sợi thán kinh có và 

khống có bao miẻlin. 

Trả lời: 

Trên sơi truc không có bao miêlin Trên sơi truc có bao miêlin 

- Dẫn truyền liên tục trên suốt sợi 
truc, chậm. 

- Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc” 
qua các eo Ranvie, nhanh. 
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- Tiêu tốn nhiều năng lượng cho 

hoạt động của bơm Na7 K* (bơm 

hoạt dộng dọc theo sợi trục). 

B. CÀU HỎI VÀ BAI TẬP 

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt 1 

động cùa bơm Na*/ K* (do bơm chỉ I 

hoạt dộng ở eo Ranvie). 

1. Điện thê nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào? 

T+ả lời: 

+ Điện thế nghỉ là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi 

không bị kích thích do sự chênh lệch nồng độ giữa các ion trong và ngoài 

màng. 

+ Sự hình thành điện thế nghỉ: 

Trên SỢI trục của nơron ở trạng thái nghỉ vẫn có sự phân bố các ion: ion 

(+) ở ngoài màng và ion (-) ở trong màng. Có hiện tương này là vì ngay khi ở 

trạng thái nghỉ, hai bên màng đều có các ion (+), bên ngoài màng tập trung 

các Na*, trong màng lại tập trung nhiều K* ; do dó K* có khuynh hướng di 

chuyên ra ngoài màng và Na* lại có xu hướng di chuyển vào trong màng theo 

chiều građien nồng độ. Tuy nhiên, màng tế bào là một màng có tính thấm 

chọn lọc: chỉ cho phép kênh K* “mở hé” để K* đi ra dịch ngoại bào trong khi 

kênh Na* vẫn đóng. Dù vậy, K* cũng không thể đi ra một cách dễ dàng được 

vì có lực hút tĩnh điện với các anion prôtêin,... Kết quả là K* chỉ có thể thoát 

ra một lượng nhỏ và không thể di xa khỏi màng; hơn nữa, do hoạt động của 

bơm Na*/K* thường xuyên chuyển Na* ra và K* vào (theo tỉ lệ: 3 Na* ra/2 K* 

vào) nên duy trì được tính ổn định tương dối của điện thế nghỉ. 

2. Hẵy chọn phương án trả lời đúng. Điện thê hoạt dộng dược hlnh thành 

trải qua các giai đoạn: 

A. phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

B■ phân cực, mất phán cực, tái phân cực. 

c. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

p phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

3. Sự truyền xung thẩn kinh trên sợi thán kinh có bao miêlin khác với 

khỗng có bao miẻlin như thế nào? 

Trú lời: 

Trèn sơi truc không có bao miêlin Trên sơi truc có bao miêlin 

- Dần truyền liên tục trên suốt sợi 

trục, chậm. 

- Tiêu tốn nhiều năng lượng cho 

1 hoạt động của bơm Na*/K* (bơm 

Ị hoạt động dọc theo sợi trục). 

- Dẫn truyền theo lối ‘nhảy cóc’ qua 

các eo Ranvie, nhanh. 

- Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt 

động của bơm Na*/ K* (do bơm chỉ 

hoat động ở eo Ranvie). 
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§29. DẪN TRUYỀN XUNG THAN kinh 

TRONG CUNG PHẢN XẠ 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Trong sợi thần kinh, xung thần kinh được truyền đi theo cả hai chiều (kể 

từ nơi bị kích thích); còn trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ được dẫn 

truyền theo một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương đến cơ 

quan đáp ứng vì sự có mặt của các chuỳ xináp. Xung thần kinh chỉ được 

chuyển giao từ màng trước qua màng sau xináp theo một chiều nhờ các chất 

trung gian hoá học. 

Các thông tin từ các thụ quan gửi về trung ương dưới dạng các xung thần 

kinh đã được mã hoá bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn 

và đã được não giải mã mà nhận biết, phân biệt được các thông tin đó. 

II. GỢI ý trả lời câu 1IỎI 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày những diễn biến xảy ra ở chuỳ xináp khi có kích thích. 

Trả lời: Khi có kích thích, xung thần kinh truyền đến tận cùng cùa mỗi 

sợi thần kinh, tới các chuỳ xináp, làm thay đổi tmh thấm đối với Ca2+, Ca2+ 

từ ngoài dịch mô tràn vào dịch bào ở chuỳ xináp làm vỡ các bóng chứa chất 

trung gian hoá học (ví dụ: axêtilcôlin, êpinêphnn,...), giải phóng các chất này 

vào khe xináp. Các phân tử chất trung gian sẽ gắn với các thụ thể nàm trên 

màng sau xináp và làm thay đổi tính thấm màng sau xináp của nơron tiếp 

theo, xung thần kinh dược hình thành và lại tiếp tục lan truyền dọc sợi thần 

kinh, cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng. 

2. Hãy trình bày những biến đồi xảy ra trong phển Ing của cò thể khi giẫm 

phải một gai nhọn. 

Trả lcti: Khi ta giẫm phải gai nhọn, các tế bào thụ cảm xúc giác sẽ Xuất 

hiện điện thế hoạt động. Một xung thần kinh xuất h ện từ cơ quan thụ cảm 

bị kích thích theo nơron cảm giác truyền về trung ương thần kinh, sau đó 

qua các xináp tới nơron vận động theo một chiều nhất định. Xung truyén 

theo sợi trục của nơron vận động tới các cơ vậ 1 động bàn chân (hoặc ngón 

chân) gây ra phản ứng co chân, tránh gai nhọn. 

3. Hây chọn phương án trả lời dũng. Tại sao xung thấn kinh chỉ truyển qua 

xináp theo một chiểu từ màng trước xináp sang màng sau xináp? 

A. Vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hoá học, sẽ 

được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung thần kinh truyền tới. 

B. Vi chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian 

hoá học tương ứng. 
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c Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hoá học và 

màng tước xináp không có các thụ thể tương ứng. 

D. 7ất cả các phương án trên. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. Tất cả các phương án trên. 

4 Eộng vật có thể nhận biết, phán biệt được các kích thích khác nhau do 

dâu? 

Trả lời: Do các kích thích khác nhau được các cơ quan thụ cảm tiếp nhận 

và mã hoá dưới dạng tần số xung thần kinh, loại tế bào hoặc vị trí của các tế 

bdo thi cám nhất định mà ta có thể cảm nbậr, phâr biệt được các kích thích 

khác mau. 

§30. TẬP TÍNH 

I. TÓVI TẮT LÍ THUYẾT 

Tậj tính động vật là chuỗi phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích thích để 

bảo đản cho sự tồn tại và phát triển của cá thể và của loài. 

Có hê phân biệt: Tập tính bẩm sinh, mang tính chất di truyền; tập tính 

hợc điực, hình thành trong quá trình sống do học tập, trải nghiệm mà có và 

tập tíih hỗn hợp. Càng lên cao trên thang tiến hoá, các tập tính học được 

được hnh thành càng nhiều và dộng vật càng dễ thích nghi với diều kiện và 

hoàn ổnh sống. 

Cơìở của các loại tập tính đều là phản xạ: tập tính bẩm sinh là một chuỗi 

phản ;ạ không điều kiện kế tiếp nhau còn tập tính học được là chuỗi phản xạ 

có điềi kiện do học tập, rèn luyện mà có. 

H, GỢ Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A.TÌIVHIỂU-THÀO LUẬN 

* H;y nghiên cứu một số hiện tượng dưổi đây và nêu nhận xét chung. 

aj 'ào cuối xuân đầu hạ, sau những trận mưa rào đầu mùa, trên cánh 

đồng, iếng ếch nhái vang vọng như thi nhau tạo thành một bản giao hưởng 

đồng iuè, tiếp sau đó ếch nhái ôm nhau từng cặp di chuyển về phía bờ nước 

tìm no đẻ. 

b) "hử theo dõi một chú cóc đang rình mồi là một con ong vò vẽ; nó nhổm 

lên, pióng lưỡi ra để bắt mồi nhưng vội vàng nhả ra và thu mình lại để 

tránh on mồi không lấy gì làm ngon lành đó. 

c) đột đàn ngỗng mới nở đi theo ngỗng mẹ và những con ngỗng mới nở từ 

lò áp ại chạy theo người “chủ lò”. Vì đó là hình ảnh đầu tiên mà chúng nhìn 

thấy/ Hii vừa ra khỏi vỏ. 

HT SINH HỌC 11 NC - 71 



Trả lời: Nhận xét: Tất cả các hiện tượng đó đều là biểu hiện của tập tính. 

* Trong ba tập tính nêu ở mục 1.1, tập tính â ví dụ nào là tập tính bẩn sinh, 

tập tính ò ví dụ nào là tập tính học dược và nêu rõ lí do. Tìm thêm cát vi dụ 

cho mỗi loại tập tính dó. 

Trả lời: Trong ba ví dụ ở mục 1.1 thì: 

Ví dụ a là tập tính bẩm sinh. Trong ví dụ này, hoạt động tìm bạn tnh và 

giao phôi của ếch nhái là hoạt động mang tính bản năng, được di tru/ền từ 

bố mẹ và không cần qua học hỏi. 

Ví dụ b là tập tính hỗn hợp. Hoạt động bắt mồi của cóc là hoạt đìng có 

tính bản năng (dược di truyền từ bố mẹ) nhưng biết tránh ong vò vẽ lại cán 

phải có quá trình học hỏi, kinlí nghiệm (tập tính học được). 

Ví dụ c là tập tính bẩm sinh. Đây là bản chất tự nhiên của ngỗng, không 

cần dạy dỗ mới có. 

Các ví dụ khác: 

+ Tập tính bẩm sinh: Tu hú đẻ trứng vào tổ loài chim khác, sự khoe mẽ 

của chim trống vào mùa sinh sản... 

+ Tập tính học dược: tập cho vẹt nói tiếng người, khỉ làm xiếc,... 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Tập tính dộng vật là gì? 

Trả lcti: Tập tính động vật là chuỗi phản ứng trả lời các kích thích cia mòi 

trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ thể), nhờ đó mà động vật tồn tại và 

phát triển. 

2. Phân biệt tập tính học dược vối tập tính bẩm sinh. 

Trả lời: 

Tập tính bẩm sinh Tập tính hoc đươc 

- Từ khi sinh ra đã có. 

- Được di truyền, không thay đổi, 

không chịu ảnh hưởng của hoàn 

cảnh sống. 

- Hình thành trong quá trình s»njg. 

- Không được di truyền, có thể th ay 

đổi theo hoàn cảnh sống. 

3. Tìm 2 ví dụ (ngoài ví dụ trong bài) cho mỗl loại tập tính bẩm sinh và mọc 

được. Phán tích ỷ nghĩa của mỗi tập tính đối với đời sống. 

Trả lời: 

a. Tập tính bẩm sinh: 

- Tu hú đẻ trứng vào tổ sáo sậu, sáo sậu sẽ ấp trứng tu hú nở vè niuẾi 

chim tu hú con cùng với con của mình. Điều này đảm bảo cho tu hú cá tthặ' 

duy trì nòi giống dù không biết ấp trứng nuôi Qpnv 

- Con kanguru non khi mới được đẻ phải tự tìm đến túi ấp của kaigturi 

mẹ để trú ẩn và bú sữa. Kanguru mẹ không thể đưa con cùa nó vào túi b&nỊ 
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chân hay miệng) được, do đó, khả năng tim túi của kanguru con giúp nó sống 

sót. 

b Tập tính học được: 

- Hươu con tập chạy. Chạy nhanh là điều kiện cần thiết để tránh sự truy 

bắt (ủa thú ãn thịt. 

- HỔ dạy con săn mồi. Hổ là loài ăn thịt nên cần phải trang bị kĩ năng 

săn Tầồi khi còn nhỏ. Những con hổ nuôi không được chỉ cách săn mồi sẽ bị 

chết đói trong rừng do không biết cách kiếm ăn. 

§31. TẬP TÍNH (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Các hình thức học tập chủ yếu làm biến đổi tập tính ở động vật (tập tính 

học được) là: quen nhờn, in vết, điều kiện hoá, học ngầm và học khôn. 

Một số tập tính phổ biến ở động vật có liên quan đến, sự tồn tại và phát 

triển nòi giống là: tập tính kiếm ăn - săn mồi; tập tính sinh sản; tập tính 

bảo vệ lảnh thổ; tập tính xã hội; tập tính di cư. Tất cả những tập tính trên 

được thể hiện là do những kích thích bên ngoài cũng như bên trong cơ thể 

tác động tạo nên. 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. Tìm hiểu - THẢO LUẬN 

* Hãy nêu ví dụ một số tập tính kiếm ăn, săn mổi ở dộng vật. 

Trả lời: Ví dụ: 

a. Chó sói săn mồi theo đàn. 

b. Rái cá biển dùng đá đập vỡ vỏ sò để lấy thịt ăn. 

* Hãy néu một sô tập tinh lién quan đến sinh sản ở động vật. 

Trả lời: Ví dụ: 

a. Vào mùa sinh sản, hươu đực sẽ húc nhau, con nào thắng sẽ được quyền 

giao phối với con cái. 

b. Công, trĩ đực khoe bộ lông sặc sỡ để thu hút chim mái. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày một số vl dụ vể tập tính kiếm ăn, săn mổi của dộng vật. 

Trả lời: 

a. Chó sói săn mồi theo đàn. 

b. Rái cá biển dùng đá đập vỡ vỏ sò để lấy thịt ăn. 
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c. Tinh tinh dùng que luồn vào tổ mối để bát mối ăn. 

d. Tê tê thè chiếc lưỡi dài phủ đầy nước bọt của nó vào tô mối, sau đó thu 

lưỡi vào nuốt chửng các con mối dính trên dó 

2. Tìm và phân tích một số ví dụ vể tập tính sinh sản của dộng vật. 

Trả lời: Vào mùa sinh sản, hươu đực sẽ húc nhau, con nào thắng sè dược 

quyền giao phối với con cái. Những trận dấu này bề ngoài diễn ra dữ dội 

nhưng không gây nguy hiểm cho những con đực, chỉ là một keo thử sức 

không gáy thương vong. Những con thắng trận là những con đực khỏe mạnh, 

đảm bảo cho ra những thế hệ con cháu có sức khỏe và khả năqg sống sót cao. 

3. Phân tích ỷ nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ. 

Trả lời: Bảo vệ lãnh thổ là tập tính quan trọng của động vật bởi vì điều dó 

ảnh hưởng đến sự sống 'còn cũng như duy trì nòi giống của chúng. Nhiều loài 

động vật chiến đấu với những kẻ xâm phạm lãnh thổ dể giữ gìn nguồn thức 

ăn và nơi ở. Đấu tranh bảo vệ lãnh thổ cũng đem lại cơ hội lựa chọn bạn tình 

(những con đực có lãnh thổ trù phú thường phải là những con to khỏe), con 

cái của chúng cũng sẽ mạnh khỏe, đó là điều kiện để duy trì và phát triển 

nòi giống. 

4. Nêu rõ nguyên nhân dẫn tới tập tính di cư của một số loài chim. 

Trả lời: Vào mùa đông, một số loài chim sống ở phương bắc, phần vì lạnh 

giá, phần vì thiếu thức ăn, sẽ tiến hành di cư về phương nam có khí hậu ấm 

áp, thức ăn dồi dào hơn để sống. Khi mùa xuân đến, chúng lại trở về phương 

bắc. 

§32. TẬP TÍNH (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Ở người, với hệ thống thần kinh phát triển, đặc biệt là bộ não, đã xấy 

dựng được những tập tính mới (qua giáo dục, học tập và rèn luyện) phù hợp 

với yêu cầu của xã hội tiến bộ văn minh. 

Ngoài ra, con người đã lợi dụng những tập tính của động vật để phục vụ 

cho diệt trừ sâu hại trong nông nghiệp; làm thay đổi tập tính vốn có cùa 

dộng vật qua huấn luyện thuần dường để phục vụ cho nhu cầu của đời sống 

con người (trong chăn nuôi, trong phục vụ nhu cầu giải trí,...) bằng con dường 

thành lập các phản xạ có diều kiện. 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Hãy tìm thêm ví dụ vể tập tính bẩm sinh và tập tinh học được ờ người 

(mỗi loại một ví dụ). 
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Trả lời: Ví dụ: 

+ Tập tính bấm sinh: Trẻ sơ sinh khi đói khóc đòi bú sữa mẹ. 

+ Tập tinh học được: Khi chạy xe trên đường, thấy đèn đỏ thi dừng, đèn 

xanh thì chạy. 

* Hãy nêu thém các ví dụ mà em biết qua sách báo hoặc trong dời sống. 

Trả lời: Ví dụ: 

+ Huấn luyện voi kéo gỗ, chờ hàng. 

+ Huấn luyện cá heo cứu nạn trên biển, làm xiếc. 

+ Huán luyện chó dánh hơi phát hiện ma túy, vũ khí. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Tập tính của người có gì khác so với tập tính ỏ động vật? 

Trả lời: Con người với hệ thần kinh phát triển, có khả năng học tập, rèn 

luyện đã xây dựng được những tập tính mới, thói quen tốt, có khả năng kiềm 

chế, không để thể hiện những tập tính bẩm sinh không phù hợp với xã hội 

văn minh. 

2. Con người dã thuần dưỡng các thủ hoang như thế nào? 

Trả lời: Con người đã biến đổi các tập tính bẩm sinh của thú hoang thành 

các tập tính học được bằng cách huấn luyện các con thú theo con đường 

thồnh lập các phản xạ có điều kiện (đặc biệt là ở các con thú còn non). 

3. Nêu một số ví dụ về biện pháp đấu tranh sinh học trong nông nghiệp và 
ưu thế của biện pháp này. 

Trả lởi: Ví dụ: 

+ Nuôi ong mắt đỏ đê hạn chế sâu hại cây trồng, bởi vì ong mắt đỏ có tập 

tính đẻ trứng trong cơ thể sâu hại cây trồng. 

+ Bọ rùa là thiên địch cùa rệp cam,... 

4. Em thử hình dung người ta dã huấn luyện các động vật trong rạp xiếc 
như thế nào ? 

Trả lởi: Trong việc huấn luyện các động vật làm xiếc, con người dã biến 

đổi các tập tính bẩm sinh của động vật thành các tập tính học được bằng 

cách tập cho các con thú còn non thành lập các phản xạ có diều kiện. Ví dụ: 

Khi tập cho chó nhảy qua vòng, người huấn luyện sẽ thưởng đồ ăn khi chúng 

thực hiện đúng, phạt khi thực hiện sai. Thực hiện các bài tập thường xuyên 

làm cho con vật hành dộng theo như yêu cầu của người huấn luyện. 

§33. THựC HÀNH : XEM PHIM VE MỘT số 
TẬP TÍNH ở ĐỘNG VẬT 
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CtlMHỊỊ III. 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

A. SINH TRUỞNG VÀ PHẨTTRIÌN ở THỰC VẬT 

§34. SINH TRƯỞNG Ở THựC VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Sinh trưởng là quá trình tăng số lượng, khối lượng và kích thước tế bào 

làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. Phát triển là toàn bộ những biến đổi 

diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình liên quan: 

sinh trưởng, sự phân hoá tế bào, mô và quá trình phát sinh hình thái tạo 

nên các cơ quan của cơ thể. 

Sinh trưởng sơ cấp diễn ra ở cây Một lá mầm và phần thân non cây Hai 

lá mầm làm cho cây lớn và cao lên. Sinh trưởng thứ cấp ở cây hai lá mám 

làm cho cây lớn lên về chiều ngang. 

Nước, nhiệt độ, ánh sáng, phân bón là các diều kiện bên ngoài, nhân tố di 

truyền và các hoocmôn thực vật là điều kiện bên trong, ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và phát triển ở thực vật. 

II. GỢI ý trẩ lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Từ một hạt (đậu) gieo trổng đến khi thu dược các hạt mớl, cây (dậu) dã 

trải qua những giai đoạn nào? Đậc dỉểm của từng giai đoạn? 

Trả lời: Từ một hạt (đậu) gieo trổng đến khi thu dược các hạt mới, cây 

(đậu) đã trải qua những giai đoạn như sau: 

- Nảy mầm: Rễ xuất hiện và cắm sâu vào đất. 

- Mọc lá: Lá xuất hiện, là bộ phận quang hợp chính của cây. 

- Sinh trưởng mạnh: Cây lớn về kích thước, cần nhiều dinh dường, quang 

hợp mạnh. 

- Ra hoa: sinh trưởng chậm lại. 

- Tạo quả: châ't dinh dưỡng dược dồn vào quả, phôi hạt. 

- Quả chín. 
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* 3ựa vào hình 34.2 và các thông tin ỏ trên, hãy điền nội dung phù hợp vào 
bảnt 34. 

Tú lời: Bảng 34. Đặc điểm sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 

Các chỉ tiêu Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp 

Diatg cây Môt lá mầm Hai lá mầm 

N^cnsinh trưởng Do sự phân chia tế bào 
mô phân sinh đỉnh 

Do sự phân chia tế bào của 
mô phân sinh bên 

Điặcđiểm bó mạch Các bó mạch trong thân 
xếp lộn xộn 

Mạch gỗ bên trong và 
mạch rây bên ngoài tầng 
sinh mạch 

Kỉíct thước thân Kích thước bé Kích thước to 

Diạrg sinh trưởng Làm cho cây lớn và cao 
lên 

Làm cho thân cây to ra 
theo chiều ngang 

Tlhò gian sống Thời gian sống ngắn Sống lâu năm 

B. c*u .HỎI VÀ BÀI TẬP 

I .Thế nào là sinh trưòng và phát triển? Nêu sự khác nhau và mối liên quan 
giữa iinh trưởng và phát triển. 

Tủ lời: Sinh trưởng là quá trình tăng lên về sế lượng, khối lượng và kích 
thiướ tế bào, làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. 

Piát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá 
théể, ìiểu hiện ở. ba quá trình liên quan: sinh trưởng, sự phân hoá tế bào, mô 
và qiá trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. 

Míi liên quan giữạ sinh trưởng và phát triển: dây là hai quá trình liên 
tiếjp,xen kẽ nhau trong quá trình sống của thực vật, có liên quan chặt chẽ 
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trong quá trình trao đổi chất của cây. Sự biến đổi về số lượng của rễ, thân la 

dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả, hạt. 

2. Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưồng sơ cấp và sinh trưỏng thứ cấp? 

Trả lời: 

+ Sinh trưởng sơ cấp: làm cây lớn, cao lên do sự phân chia của tế bào mô 

phân .sinh đỉnh; các bó mạch trong thân xếp lộn xộn. 

+ Sinh trưởng thứ cấp: làm thân cây to ra theo bề ngang do sự phân chia 

tế bào của mô phân sinh bên; dường kính thân lớn lên do có hai tầng phát 

sinh (tầng sinh vỏ và tầng sinh bó mạch); tầng sinh mạch nằm giữa mạch gồ 

bên trong và mạch rây bên ngoài. 

3. Trình bày các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến sinh 

trưỏng của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưỏng đó. 

Trả lời: Nhân tố bên ngoài: 

+ Nước (độ ẩm): là nhân tố tác động lên lựíu hết các giai đoạn : nảy mầm, 

ra hoa, tạo quả và hoạt động hướng nước của cây. Nước là nguyên liệu của 

trao đổi chất ở cây. 

+ Nhiệt độ: rất quan trạng đối với thực vật, có vai trò quyết định ở giai 

đoạn nảy mầm của hạt, chồi. Trong sự sình trưởng, nhiệt độ tối ưu là khoảng 

25 - 35°c, tối thiểu 5 - 15°c, tối đa 45 - 50°c. 

+ Ánh sáng: ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá. 

+ Phân bón: là nguồn cung câ'p nguyên liệu cho cấu trúc tế bào (ADN, 

ARN, ATP, chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá trình sinh lí khác của 

thực vật. 

Nhân tô' bên trong: ià các hoocmôn thực vật như auxin, gibêrelin, 

xitôkinin (chất kích thích sinh trưởng); axit abxixic, phênol (chất kìm hãm 

sinh trưởng). 

Các biện pháp kĩ thuật: 

- Tuỳ nhu cầu nước của từng loại cây mà có hệ thống tưới tiêu phù hợp. 

Ví dụ: Lúa nước trồng trong rụộng có nhiều nước, các loại cây ăn trái tưới 

nước thích hợp. 

- Một số loại thực vật có thể trồng trong nhà kính, có thể điều chinh 

nhiệt độ trong nhà kính tối ưu cho sự sinh trưởng của thực vật. Ví dụ: trồng 

cây nhiệt đới trong nhà kính ở xứ lạnh. 

- Làm luống, trồng cây với mật độ hợp lí; tránh việc trồng dày dặc làm 

che khuất ánh sáng hay ánh sáng phân bố không đểu khiến cây to cây nhỏ. 

- Tuỳ theo từng loại cây, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển mà bón 

phân hợp lí, đúng loại, đúng lượng phân bón. 

- Có thể xử lí các chất điều hoà sinh trưởng để điều khiển sự sinh trưởng, 

phát triển của cây trồng theo nhu cầu. Ví dụ: phun GA (gibêrelin) làm tăng 

năng suất và chất lượng nho. 
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4. Hay chọn phường án trả lời đúng. Sau khi cây mọc mầm bắt đẩu quang 

hợp, các lá mẩm sẽ trở thành: 

A rnô của rễ. B. mô libe. c. tán lá. D. phán hoá và rụng. 

Trả lài: Đáp án đúng là: c. tán lá. 

5. Trong trồng trọt, khi thu hoạch sản phẩm, tuỳ theo mục đích kinh tế, 

mực đích sử dụng, có thể kết thúc ở một giai doạn nào dó của chu ki phát 

triển dược không ? Cho ví dụ và giải thích tại sao ? 

Trả lời: Ta có thế kết thúc ở một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển 

tuỳ 'h^o mục đích kinh tê hay mục đ?'ch sử dụng Ví dụ 

+ Giai đoạn nảy mầm. làm giá để ăn (đậu xanh). 

+ Giai đoạn mọc lá, sinh trưởng mạnh: các loại rau ãn lá (rau muống, 

dền,...). 

+ Giai đoạn ra hoa: các loại hoa trang trí (hoa hồng, hoa cúc,...). 

+ Giai đoạn tạo quả và chín quả: các cây lấy quả (cam, xoài, ổi,...)? 

+ Giai đoạn kết hạt và hạt chín: các cây lấy hạt (đậu,...) 

§35. HOOCMÔN THựC VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ được sản sinh ra với một lượng rất 

nhỏ có vai trò điểu tiết hoạt động sinh trưởng của cây. 

Hai nhóm hoocmôn thực vật: hoocmôn kích thích (auxin, glibêrelin, 

xitôkinin) tác động tới sự phân chia, kéo dài và lớn lên của tế bào; hoocmôn 

ức chế (axit abxixic, êtilen, cloclincôlorit,...) làm chậm quá trình phân chia, 

phân hoá tế bào. 

Khi dùng chất kích thích và chất ức chế phải chú ý tới nồng độ tối thích 

cùng các điểu kiện sinh thái có liên quan tới cây, đất trồng. Nếu nồng độ quá 

cao sẽ gây hại cho tế bào, mô sinh vật. 

II. G0I Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. Tìm hiểu - THẢO LUẬN 

* Nêu những nguyên tắc cẩn chú ý khi sử dụng các hoocmốn thực vật 

trong nông nghiệp. 

Trà lời: Khi sử dụng các hoocmôn thực vật cần chú ý: 

+- Nồng dộ sử dụng phải thích hợp (vài ppm đến vài chục, vài trăm ppm). 

Vi dụ: 2,4 D ở nồng độ 5 - 10 ppm làm dứa ra quả trái vụ, trong khi ở nồng 

độ cao lại là chất diệt cỏ. 
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+ Tính đôi kháng, hỗ trợ giữa các hoocmôn thực vật. 

+ Phải quan tâm sự phối hợp các hoocmôn thực vật với việc thoỉ nnãn 

nhu cầu dinh dưỡng cho cây. Ví dụ: xử lí auxin giúp cà chua tăng dậi cyud, 

nhưng nếu thiếu nước sẽ làm quả rụng. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thế nào là hoocmôn thực vật? 

Trà lời: Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây vci imột 

lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây điều 

tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. 

2. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưỏng của cây bị kìm hãm >ởii: 

A. auxin. B. gibêrelin. c. axit abxixic. D. xitôkiimi. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. axit abxixic. 

3. Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn dề gì? 

Trả lời: Khi sử dụng các hoocmôn thực vật cần chú ý: 

4 Nồng độ sử dụng phải thích hợp (vài ppm đến vài chục, vài trămppim). 

Ví dụ: 2,4 D ở nồng độ 5 - 10 ppm làm dứa ra quả trái vụ, trong khi ỏncồng 

độ cao lại là chất diệt cỏ. 

+ Tính đối kháng, hỗ trợ giữa các hoocmôn thực vật. 

+ Phải quan tâm sự phối hợp các hoocmôn thực vật với việc thoẻ nnãn 

nhu cầu dinh dưỡng cho cây. Ví dụ: xử lí auxin giúp cà chua tăng đậi qju4, 

nhưng nếu thiếu nước sẽ làm quả rụng. 

4. Trong nông nghiệp, sử dụng hoocmôn thực vật dã mang lại kết gjả> Cụ 

thể nào? Nêu ví dụ ở địa phương em. 

Trả lời: 

- Auxin: làm rễ mọc nhanh, mạnh (ngâm cành cây chiết vào trong diung 

dịch auxin nồng độ 50 - 100 ppm khoảng 24 giờ). 

- Gibêrêlin: làm cho sợi lanh, day dài; tạo quả không hạt (cam, nho..). 

- Xitôkinin: xử lí xitôkinin sẽ làm rau xanh (xà lách, bắp cải) ồui bị 

hỏng, giữ rau xanh tươi lâu hơn. 

- Axit abxixic: gây trạng thái nghỉ, ngủ của chồi (khoai tây...). 

- Êtilen: làm quả chín đều (cà chua, chuối, đào...), gây rụng lá. 

Nêu ví dụ ở địa phương (Học sinh tự tìm hiểu). 

80 - HT SINH HỌC 11 NC 



§36. PHÁT TRIỂN ở THựC VẬT CÓ HOA 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Dõi với thực vật có hoa, ra hoa là một dấu hiệu dặc biệt của sự phát triển. 

Sự ra hoa của cây có liên quan tới nhiều nhân tố: tuổi cây, hoocmôn ra hoa 

ílorigcn, quang chu kì, phitôcrôm và các điều kiện ngoại cảnh (ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm, chất khoáng). 

Ph.tccrôm là một 3ắ; tô 3nzim tồn tại ở hai dạng Pg6<j(Pd) và P73()(Pđx)> tấc 

động mạnh mẽ lên sự ra hoa, nảy mầm và nhiều quá trình sinh lí khác, 

phitôcrôm có vai trò kích thích tổng hợp và vận động. 

Trcng thực tế nông nghiệp, đê thúc đẩy sự ra hoa của các loại cây trồng, 

nhát ià cây nhập nội cần chú ý tới yêu cầu ánh sáng và các điểu kiện liên 

quan: dùng gibêrelin, dinh dưỡng hợp lí, dùng tia laze ,chuyển p660 thành P730. 

II. Gdl Ý THẢ LỜI CÂU HỎI 

B. CÂJ HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Sự ra hoa ỏ thực vật cẩn có điểu kiện nào? Trình bày và giải thích. 

Trc lời: Sự ra hoa ở thực vật cần có những diều kiện ngoại cảnh sau: ánh 

sáng, ihiệt độ, độ ẩm, chất khoáng. 

+ bgày ngắn, ánh sáng xanh, nhiệt dộ thấp, hàm lượng cơ2 cao, độ ẩm 

cao, nhiều nitơ, cây sẽ tạo nhiều hoa cái. 

+ Vgày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt dộ cao, hàm lượng C02 thấp, nhiều kali, 

cây tạa nhiều hoa đực. 

+ Cây có được chế độ dinh dưỡng tốt, thích hợp, tỉ lệ cacbon/nitơ cân đối 

sẽ làm cây khỏe, thúc đẩy sự ra hoa. 

'Tón lại: Các nhân tố môi trường nói trên đã tác động đến các hoocmôn 

thực vịt, qua đó tác động vào bộ gen khiến thực vật biểu hiện ra hoa với các 

giới tíih theo điều kiện môi trường. 

2. Forigen là gl? Trinh bày ỷ nghĩa của tlorigen dối với sự ra hoa. 

Trà lời: Florigen là hoocmôn kích thích ra hoa (theo Trailakhian). Đó là 

một hcp chất gổm gibêrelin và antezin. 

Flongen kích thích sự hình thành các thành phần của hoa ở thực vật có 

hoa. 

3. Cuang chu kì là gì? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì? 

Trà lời: Quang chu kì là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài 

của ngiy đêm), ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây. 

Có điể chia thành 3 loại cây theo quang chu kì: 

+ Cầy trung tính: phần lớn cây trồng như là cà chua, đậu, hướng dương. 
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+ Cây ngày ngắn: mía, vừng,... 

+ Cây ngày dài: thanh long, phượng,... 

4. Tại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa dông? Ý 

nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì? 

Trả liti: Vào mùa hè, thời gian chiếu sáng dài hơn mùa đông. Do đó, 

những cây ra hoa vào mùa hè là những cây ágày dài chịu ảnh hưởng của 

quang chu kì ngày dài; còn những cây ra hoa trong mùa đông là những cây 

ngày ngắn. 

Ý nghĩa củạ phitôcrôm với quang chu kì: Sự ra hoa của các cây ngày ngán 

và cây ngày dài chịu ảnh hưởng của loại ánh sáng mà phitôcrôm nhận được 

(ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, còn ánh sáng đỏ xa kích 

thích sự ra hoa của cây ngày ngắn). 

5. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loại chất nào của cây có liên quan tới 

sự ra hoa? 

A. Gibêrelin. B. Xừôkinin. c. Xừôcrôm. D. Phitôcrôm. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. Phitôcrôm. 

6. Nêu các ứng dụng về thúc dẩy sự ra hoa của cây trổng trong nông 

nghiệp. 

Trả lời: Hoa cúc là cây ngày ngắn, ra hoa vào mùa đông ngày ngắn. Ta có 

thể làm cho hoa cúc nở hoa cả vào mùa hè bằng cách che tối khu vực trồng 

hoa cúc, tạo ra điều kiện ngày ngắn. 

Đối với cây ngày dài, ta có the dùng ánh sáng nhân tạo (đèn nêon, cao 

áp...) để tạo-điều kiện ngày dài cho cây ra hoa (ví dụ: chiếu dèn cho cây 

thanh long để ra hoa kết trái trái vụ). 
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B. SINH TRUdNG VÀ PHÁT TRIỀN d DỘNG VẬT 

§37. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN ở động vật 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Cơ thể động vật do hợp tử sinh trưởng và phát triển hình thành. Sinh 

trưởng là quá trình táng thêm về kích thước, khối lượng cơ quan cơ thể. Phát 

triển ]à sự biến đổi vể hình thái và sinh lí từ hợp tử đến cơ thể trưởng 

thành bao gồm sự phát triển phôi và hậu phôi. 

Sự sinh trưởng và phát triển liên quan mật thiết với nhau, bảo đảm cho 

sự hoài thành chu kì sống của loài qua các thế hệ. 

Ngiời ta phân biệt sự phát triển không qua biến thái (gặp ở một sộ' động 

vật khing xương sống và đa số dộng vật có xương sống) và sự phát triển qua 

biến thái. Sự phát triển qua biến thái dược chia làm hai loại : phát triển qua 

biến tiái hoàn toàn (bọ cánh cứng, bướm, ruồi, muỗi,..) và phát triển qua 

biến thái không hoàn toàn (châu chấu, tôm, cua, ve sầu,...). 

II. GỤI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. Tìm hiểu - THÀO LUẬN 

* Tteo hướng nuôi lấy thịt, nếu em nuôi gà Ri và gà Hổ dã đạt khối lượng 

1,5 kgiên nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào? Tại sao? 

Tro lời: Ta nên xuất chuồng gà Ri. Bởi vì gà Ri trưởng thành chỉ có khối 

lượng thoảng 1,5 kg, nuôi tiếp sẽ không lớn thêm mà còn tiêu tốn thức ăn, 

khÔLigcó lợi về kinh tế; gà Hổ có thể đạt tới 3 - 4 kg, ta giữ lại để nuôi tiếp. 

* Hiy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gổm giai đoạn phát 

triểm piôi (từ hộp tử -> gà con trong trứng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới 

nở —> (à trưởng thành sinh dục: gà trống hoặc mái), có nhận xét gi? 

7Yõ lời: Nhận xét: Ta thấy gà con Iđn hơn và hoàn toàn khác với dạng 

hợp tủ gà trưởng thành sinh dục (gà -trống, gà mái) kích thước lớn hơn gà 

con và khác gà con ở nhiều đặc điểm (ví dụ: màu lông của gà trưởng thành 

sặc ísỡhơn, gà trống có mào,...). 

* Hiy quan sát hinh 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những 

giai đ<ạn phát triển nào và con nòng nọc (giai đoạn ấu trùng) có những đặc 

diểmi ạ vé hình dạng và sinh lí khác với ếch trưởng thành? 

Hình 37.2B. Sơ đồ sự phát triển hậu phôi của ếch 
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Trả lời: Sự phát triển của ếch trải qua các giai đoạn sau : trứng -» nòng 

nọc -» ếch. 

Nòng nọc có các đặc điểm khác ếch trưởng thành là : sống trong nrớc, có 

mang ngoài để hô hấp, có đuôi để bơi, kích thước nhỏ hơn ếch trưởng trành. 

* Hãy quan sát phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra c*n non 

biến đổi qua những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưàng trành ở 

những dặc điểm gì vể hình thái và sinh lí? 

Hình 37.2A. Sơ đồ sự phát triển hậu phôi của bọ cánh cứng 

Trả lời: Các giai đoạn phát triển ở bọ cánh cứng: 

trứng -» sâu -» nhộng -> bọ trưởng thành 

Ở giai đoạn sâu, con sâu khác với bọ trưởng thành ở chỗ có nhiều đốt 

mang chi để bò, có bộ hàm ăn lá cây, không có cánh... Sau đó, sâu íẽ biến 

thành nhộng không có chi, không có hàm, không ăn, sống tiềm sinh. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Sự sinh trưỏng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào ? 

Trả lời: Sự sinh trưởng khác phát triển ở chỗ sinh trưởng là sự gá tăng 

kích thước cũng như khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan,... trong 

khi đó, phát triển là hình thành tế bào, mô, cơ quan mới có cấu tạo và chức 

năng khác hẳn. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết với nhau, 

đan xen lẫn nhau, không tách rời nhưng không dồng nhất. 

2. Quá trình phát triển ở ếch gổm những giai đoạn nào? Nêu dặc điểm của 

mỗi giai doạn. 

Trả lời: Quá trình phát triển ở ếch gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi. 

+ Giai doạn phát triển phôi: từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, )hổi vị 

gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan. 

+ Giai đoạn hậu phôi: trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi rường 

nước và biến thái thành ếch. 

3. Chọn phường ổn trả Idi đúng. Sự khác nhau giữa phát triển khôtg qua 

biến thái và phát triển qua biến thái là gì? 

A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ 

không có giai đoạn con trưởng thành. 

B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nỏ giống con rường 

thành, còn phát triển qua biến thái cỏ giai đoạn con non (ấu trùng) không 

giống con trường thành. 

84 - HT SINH HỌC 11 HC 



c phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở 

n/úỊt cđộ phát triển. 

L. 'ITất cả các phương án trên đều đúng. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. Phát triển không qua biến thái có con non mới 

nđ giốmg con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non 

(ấu Irìung) không giống con trưởng thành. 

4 T ại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi 

khi (á dạt khối lượng từ 1,5 - 1,8 kg mè không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi 

cá cí tthể đạt tới khối lượng tối đa 2,5 kg ? 

7rả lời: Nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi 

khi :á đạt khôi lượng từ 1,5 - 1,8 kg vì điều đó có lợi về mặt kinh tế nhất ; 

tại thờứ điểm đó, cá sinh trưởng mạnh, nhanh hơn so với giai đoạn sau 

1 ném trở đi. Nếu ta nuôi tiếp sẽ tốn kém về thức ăn nhưng năng suất cá 

khôiig tăng thêm được bao nhiêu. 

§38. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ở động vật 

I. TÓM TẮT ú THUYẾT 

Sự sinh trưởng và phát triển của động vật và con người chịu tác động của 

các nhân tô' bên trong cơ thể (giới tính, các hoocmôn) và nhân tố của môi 

trường ngoài, thông qua đặc tính di truyền. 

Sự sinh trưởng ở động vật được điều hoà bởi hoocmôn sinh trưởng (GH) và 

hoocmôn tirôxin (đối với ếch nhái). 

Chu kì động dục ở dộng vật, chu kì kinh nguyệt ở người dược điều hoà bởi 

nhiều loại hoocmôn như FSH, LH, ơstrôgen, prôgestêron, HCG. Chúng phối 

hợp tác động theo mốì liên hệ ngược, bảo đảm cho chu kì kinh nguyệt cũng 

như chức năng sinh sản diễn ra bình thường. 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI • 

A. TÌM HIỂU-THÀO LUẬN 

* Hãy giải thích vì sao ò giai đoạn trẻ em, nếu thừa GH sẽ dẫn dến bệnh 

khổng lổ (trong dó khi thiếu GH lại gây ra bệnh lùn). Nếu muốn chữa bệnh lùn 

thl cẩn tiẽm GH ỏ giai đoạn nào? Tại sao? 

Trả lời: Ở trẻ em, nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ bởi vì GH thúc 

đẩy quá trình sinh trưởng nhanh hơn so với bình thường; khi thiếu GH thì 

tốc độ sinh trưởng bị chậm lại gây ra bệnh lùn. 
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Nếu muốn chữa bệnh lùn thì cần tiêm GH ở giai đoạn thiếu nhi. Bởi vì 

khi đã trưởng thành tốc độ sinh trưởng chậm lại và dừng hẳn, GH không còn 

phát huy tác dụng mà còn có thể gây hại (ví dụ: gây to đầu xương chi). 

* Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thổi ếch nhái được điểu hoà bởi 

hoocmôn nào? 

Trả lời: Sự biến đổi từ nòng nọc thành ếch là một quá trình biến dổi ở 

mức dộ phân tử, tế bào, mô và cơ quan, đòi hỏi có các nhân tố tác động mà 

quan trọng nhất là tác động của hoocmón tirôxin do tuyến giáp của nòng nọc 

tiết ra. Nếu cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc không biến đổi 

thành ếch; nếu cho thêm hoocmôn tuyến giáp vào nước nuôi nòng nọc thì 

nòng nọc nhanh chộng trở thành những con ếch bé tí. 

* Hãy quan sát sơ đổ hình 38.2 và cho nhận xét vể: 

- Thời gian độ dài của chu kì, thời gian rụng trứng. 

- Thay đổi trong buồng trứng và trong dạ con. 

- Thời gian có kinh. 

0 14 28 (ngày) 

Hình 38.2. Sơ dồ các hiện tượng trong chu kì kinh nguyệt 
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Trả lời: 

- rhời gian độ dài của chu kì là 28 ngày, chia thành hai pha: pha nang 

trunj kéo dài 14 ngày và pha thê vàng kéo dài 14 ngày. 

- Thời gian rụng trứng: vào ngày thứ 14 (kể từ lúc bắt đầu có kinh). 

-■ Những thay đối trong buồng ytrứng: Trong pha nang trứng, nồng độ 

FSH LH và ơstrôgen đều tăng dần sẽ kích thích nang trứng phát triển và 

chín trứng. Đến ngày thứ 14, trứng tách khỏi nang trứng và lọt vào ống dẫn 

t,rúín{. Sau dó, trong pha thế vàng, nang trứng (đã giải phóng trứng) sẽ biến 

t.hàni thể vàng. 

- ''íhững thay đổi trong dạ con: 

+ Trong pha thể vàng có nhiều sự thay dổi của niêm mạc dạ con. Niêm 

mạc lạ con dày lên, tích tụ nhiều máu chuẩn bị cho sự bám chặt và làm tổ 

của jhôi (trong trường hợp trứng vào ống dẫn trứng và được thụ tinh với tinh 

t.rừní thành hợp tử). 

+ Trong trường hợp trứng không được thụ tinh, trứng sẽ bị bài xuất ra 

ng<oà dạ con, thể vàng teo lại. Trong dạ con không có phôi làm tổ, niêm mạc 

(lạ COI sẽ bong ra và được bài xuất ra ngoài cùng với máu (có kinh). 

+ Thời gian có kinh thường kéo dài khoảng 5 ngày và cách chu kì trước đó 

23 n{ày (nếu chu kì kinh là 28 ngày). 

0. CaU Hỏi và bài tập 

1 .Hãy tìm ví dụ chứng minh sự phát triển phụ thuộc vào giới tính. 

Trả lời: Ví dụ: Mối chúa lớn rất nhanh, cơ thể dài gấp đôi và nặng gấp 10 

lầm S) với môi đực, có thể đẻ 6000 trứng mỗi ngày; trong khi đó, mối lính và 

mốíi hợ rất bé và không có khả năng sinh sản. 

2.SỰ sinh trưởng được điều hoà bởi những hoocmôn nào? 

Trả lời: Các hoocmôn quan trọng nhất trong sự điều hoà sinh trưởng ở 

ugtườ là hoocmôn sinh trưởng (GH) và tirôxin. 

3. Nếu biết người bị lùn do thiếu GH thỉ cẩn tiêm GH ỏ giai đoạn nào? Tại 

sa©? 

Tri lời: Nếu muốn chữa bệnh lùn thì cần tiêm GH ở giai đoạn còn trẻ (lúc 

còm tiiếu nhi) vì khi đó tốc độ sinh trưởng diễn ra mạnh nên GH mới phát 

hujy tược tác dụng; đến lúc đã trưởng thành, tốc độ sinh trưởng chậm lại và 

dừinghẳn, GH không còn phát huy tác dụng mà còn có thể gây hại (ví dụ: gây 

to <đầi xương chi). 

4. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự biến thái của sâu bọ được điểu hoà 

bởii toocmỏn nào? 

A Tirôxin. B. ơstrôgen. c. Testostêrôn. D. Ecđixơn vàjuvenỉn. 

Tủ lời: Đáp ấn đúng là: D. Ecđixơn và juvenin. 
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5. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành 

ếch dược không? Tại sao? 

Trả lời: Không, vì tuyến giáp tiết ra tirôxin kích thích sự biến thái riên 

khi nòng nọc mất tuyến giáp thì sẽ không thể biến thành ếch được. 

6. Tuổi dậy thì có những dặc điểm gì và do tác dộng của những hoocmôn nào? 

Trả lời: ở người, đến tuổi dậy thì, cơ thể có nhiều biến đổi trong cơ quan 

sinh dục cũng như xuất hiện các dặc điểm sinh dục thứ sinh (ví dụ: mọí râu, 

giọng nói trầm,... ở nam giởi). 

Ở tuổi dậy thì, cơ thể chịu tác động của các hoocmôn sinh dục rahư 

ơstrôgen (hoocmôn sinh dục cái do buồng trứng tiết ra) và testostêrôn 

(hoocmôn sinh dục đực do tinh hoàn tiết ra) làm xuất hiện các tính rạng 

sinh dục thứ sinh. 

7. Chu kì kinh nguyệt dược điểu hoà bài những hoocmôn nào? Dựa Vio sơ 

đổ hình 38.2, hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt là có thể Ithụ 

thai? 

0 14 28 (ngày) 

Hình 38.2. Sơ đồ các hiện tượng trong chu kì kinh nguyệt 
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Trá lời: Chu kì kinh nguyệt được diều hoà bời nhiều loại hoocmôn: 

hooemôn kích thích nang trứng (FSH) và hoocmôn tạo thể vàng (LH), 

ơstrôgen, prôgestỏron. 

Nhln vào sơ đồ hình 38.2, ta thây rằng trứng sẽ rụng vào ngày thứ 14 kể 

từ khi bắt đầu có kinh. Trứng rụng sẽ có khả năng thụ tinh, do đó sau ngày 

thứ 14 kể từ ngày có kinh là thời gian có khả nầng gây thụ thai. Nếu tính 

thời gian sống của tinh trùng trong ống dẫn trứng (khoảng 2 ngày) và thời 

gian trứng lưu lại trong ống dẫn trứng ta có thể tính được thời gian có khả 

nítng thụ thai là trước và sau ngày thứ 14 hai ngày. 

§39. CÁC NHÂN TỒ ẢNH HƯỞNG ĐEN sinh 

TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ở ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Sinh trưởng và phát triển của dộng vật chịu ảnh hưởng của các nhân tố 

bên ngoài như thức ăn, điều kiện môi trường (hàm lượng 02, C02, ánh sáng, 

nhiệt độ...). Dựa trên các hiểu biết về sinh trưởng và phát triển của dộng vật, 

chúng ta có khả năng diều khiển, cải tạo sự sinh trưởng và phát triển của vật 

nuôi nhằm tăng năng suất sản phẩm thịt, trứng, sữa, lông... 

Để phục vụ cho chiến lược dân số và kê' hoạch hoá gia đình, nhiều biện 

pháp bảo vệ sức khoẻ sinh sản và phòng tránh thai đã được áp dụng, nhằm 

nâng cao chất lượng dân sô' và phát triển bền vững. 

II. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. T)m hiểu - THÀO LUẬN 

* Hãy phân tích cáu nói của các nhà chăn nuôi tằm: ăn như “tằm ăn rỗi” là 

VỚI ý nghĩa gi dối với sự sinh trưởng và phát triển của tằm? 

Trà lời: Câu nói “ăn như tằm ăn rỗi” có ý nghĩa là: vào giai đoặn đó tằm 

có tốc dộ sinh tfưởng mạnh nhất nên cần có nhiều thức ăn để cung cấp chất 

dinh dưỡng cho các quá trình sinh 11. Nếu thiếu chất dinh dưỡng sẽ gây ảnh 

hường xấu đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của tằm. 

B. CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Nẻu một sô nhán tô' của môi trường gảy ảnh hưởng đến sinh trưâng và 

phát triển của động vật và con người. 

Trả lời: Lượng 02, C02, nước, muối khoáng, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm...đều 

gây ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của dộng vật. Ví dụ: Cá rô phi 

lớn nhanh ở nhiệt độ 30°c, nếu nhiệt độ xuống quá 18°c sẽ ngừng lớn và 

ngừng đẻ. 
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Các hoá chất độc hại đều có tác dộng làm sai lệch sự phát triển và gây 

nên quái thai. Ví dụ: điôxin (chất độc màu da cam), các chất phóng xạ, .. 

2. Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thện môi 

trường). 

Trả lời: 

- Cải tạo giống: Phương pháp lai giống kết hợp với kĩ thuật thụ tim nhân 

tạo, công nghệ phôi đã tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thúh nghi 

với diều kiện địa phương. Ví dụ: lai lợn ỉ với lợn ngoại tạo lợn ỉ lai có siăng 

suất cao. 

- Cải thiện môi trường: sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh 

dưỡng, cải tạo chuồng trại,... 

3. Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để bảo đảm kê' hoạch hoá 

gia đình. 

Trả lời : 

+ Mang bao cao su khi quan hệ. 

+ Vòng tránh thai. 

+ Thuốc diệt tinh trùng. 

+ Viên tránh thai (uống, cấy dưới da). 

+ Phẫu thuật dinh sản: thắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng. 

+ An toàn tự nhiên: giai đoạn an toàn (không có trứng rụng), xuiít tinh 

ngoài. 

4. Hãy chọn phương án dúng. Các chất độc hại gây quái thai vì: 

A. chất độc gãy chết tinh trùng. 

B. chất độc gây chết trứng. 

c. chất độc gây chết hợp tử. 

D. chất độc gây sai lệch quá trình sinh trưởng và phát triển. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. Chất độc gây sai lệch quá trình sinh triửmg và 

phát triển. 

§40. THựC HÀNH: QUAN SÁT SINH TRƯỞNG 

VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MỘT sô' ĐỘNG VẬT 
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<Chương IV. 

SINH SẢN 

A. SINH SẢN dĩHựC VẬT 

§41. SINH SẢN VÔ TÍNH ở THựC VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Sinh sản võ tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử 

đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. 

Sinh sản vô tính ở thực vật bao gồm: sinh sản bằng bào tử và sinh sản 

sinh dưỡng. Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản có ở thực vật bào tử 

(ví dụ: dương xỉ). Sinh sản sinh dưỡng là hình thức sinh sản có ở thực vật 

bậc cao, tạo ra các cơ thể mới từ một bộ phận của thân, lá, rễ, củ. 

Trong nông nghiệp, nhờ áp dụng các phương pháp nhân giống vô tính 

như. giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô mà người ta đã tạo được nhiều loại cây 

nội địa và nhập nội cho năng suất và phẩm chất cao. 

II. GỢI ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. TÌM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Giải thích tại sao từ một phẩn của cơ quan sinh dưõng có thể sinh sản 

dƯỢc cây con mang đặc tính giống hệt như cây mẹ? Từ dó, dịnh nghĩa thế nào 

là sình sản vô tính? 

Trả lời: Mỗi tê' bào trong cơ quan sinh dưỡng của cây mẹ đều mang thông 

tin di truyền đủ để mã hoá cho sự hình thành một cây mới, cây mới này có 

đẩy đủ những đặc tính của cây mẹ. Khi gặp diều kiện thích hợp, một phần cơ 

quan sinh dường có thể sinh sản thành cây mới giống hệt cây mẹ (ví dụ: sinh 

sản vô tính ở lá cây sống đời). 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử 

dực và giao tử cái, cây con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. 

* Thế nào là giâm (cành, lá,.rễ)? Nêu ví dụ và trình bày cách giâm cành, lá, 

rễ ở cầy. 

Trả lời: Giâm (cành, lá, rễ) là hình thức sinh sản sinh dưđng tạo cây mới 

từ một đoạn thân, cành (mía, dâu tằm, sắn, khoai tây), một đoạn rễ (rau 

diếp) hay mảnh lá (thu hải đường). 
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Ví dụ: Đôi với các cây ăn quả dạng gỗ cứng, có rụng lá mùa dông, tiưửng 

lấy cành giâm khi cây bước vào thời kì ngủ nghi. Đối với các cây ăn tuổ gỗ 

mềm, không rụng lá thường lấy cành giâm vào mùa sinh trưởng. 

Nền giâm được sử dụng là cát khô, than bùn, xơ dừa hoặc là nền đít tuỳ 

thuộc vào diều kiện giâm cành, thời vụ giâm, chủng loại giống và loạ: cành 

giâm khác nhau. 

Cành giâm dược chọn là cành bánh tẻ, chiều dài đoạn giâm từ 16 - 20 

cm. Đối với những cành giâm lấy vào mùa sinh trưởng nên để lại trên doạn 

giâm từ 2 - 4 lá. 

Để tăng khả năng ra rễ của cành giâm, có thể nhúng phần gốc vàc dung 

dịch chất điều hoà sinh trưởng như: NAA, I1ÌA, IAA d nồng độ 2000 - 4000 

ppm trong vài giây hoặc ngâm phần gốc vào các dung dịch trên ở nồng độ 20 

- 40 ppm trong thời gian 10 - 20 phút. 

Sau khi giâm cần tưới ướt bề mặt lá thường xuyên ở dạng phun sưong để 

tránh thoát hơi nước gây rụng lá. Khi cành giâm có một dợt lộc míi, ổn 

định sinh trưởng và có dầy dủ rễ thì tiến hành ra ngôi và chăm sóc cíy cho 

đến khi đạt tiêu chuẩn xuất vườn. 

Giai đoạn từ giâm cho tới khi có rễ và lộc mới ổn dịnh cần dươ! tiến 

hành trong nhà giâm, khi ra ngôi cần chọn thời điểm có diều kiện thơi tiết 

thuận lợi hoặc ra ngôi trong điều kiện có mái che. 

* Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành? 

Trả lời: Ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành bởi vì: Nẽi gieo 

từ hạt để tạo thành cây mói và thu hoạch quả phải dợi một thời giai dài. 

Việc chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch, đổng 

thời ta cũng đã biết được dặc tính quả của cây mà ta chiết. 

* Ghép cành khác với chiết cành ở những điểm nào? 

Trả lời: Ghép cành là phương pháp nhân giông bằng cách ghép một đoạn 

thân, chồi, cành (cành ghép) của một cây này lên thân hay gốc của mít cây 

khác (gốc ghép), trong khi ta .thực hiện việc chiết cành trên một cây. 

* Vì sao mô thực vật lại có thể nuôi cấy dể tạo thành cây mới? 

Trả lời: Mọi cơ thế' thực vật được tạo nên từ những tế bào, mỗi tế lào là 

một đơn vị cơ bản của sự sống, mang thông tin di truyền đủ để mã hcó cho 

sự hình thành một cơ thê thực vật mới. Vì vậy, trong một môi trườnĩ phù 

hợp, có đầy đủ chất dinh dưỡng, ta có thể nuôi cấy mô thực vật dể tạo Ihành 

cây hoàn chỉnh. 

B. CẢU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thế nào là sinh sản vô tính ? 

Trả lời: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợj giữa 

giao tử đực và giao tử cái, cây con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. 
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2. Trinh bày cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giông 

(giám, chiết, ghép, nuôi cấy mô). 

Trả lời: Giâm cành là tách một bộ phận từ cây mẹ (cành) đem giám xuống 

đất, và cành giám có khả năng sinh trưởng và phát triển thành một cây 

hoàn chỉnh. Khi giâm cành ta phái tỉa bớt lá đế tránh sự mất nước qua lá 

của cành giâm; tuy nhiên không nén tỉa hết lá vì lá sản xuất ra auxin, chất 

này sẽ di chuyển xuống dưới gốc và sẽ giúp cành giâm mọc rễ. 

Chiết là tách bỏ một lớp vỏ ké cả mạch libe (mạch rây), chỉ chừa lại phần 

gỗ (mạch gỗ), sau khi bó bầu thì chỗ bó sẽ mọc rễ. Trong thân cây, mạch gỗ 

dẫn nước và muối khoáng từ dưới lên, và mạch rây dẫn chất tổng hợp từ lá 

xuống dưới (tinh bột, auxin...), khi auxin và chất hữu cơ vận chuyển tới chỗ bị 

cát sẽ bị ứ lại giúp tạo rễ. Việc chiết sẽ đạt tỉ lệ thành công cao hơn giâm vì 

khi giảm, cành phải tự cung câp cho mình tất cả (dinh dưỡng,...), còn chiết 

thì cành vẫn được cây mẹ cung cấp nước và khoáng. 

Ghép là cát một bộ phận của cây ghép rồi đặt lên phần đả cắt đi của một 

gốc ghép khác, sao cho chỗ ghép liền sẹo, sống và phát triển. Nguyên tắc 

ghép: Cây ghép và gốc ghép phải cùng họ hoặc gần họ với nhau (như mai tứ 

quý với mai vàng, cà chua với cà tím...). Khi ta đặt bộ phận ghép lên gốc 

ghép, do cả 2 đều bị thương nên sẽ có cơ chế tự hàn gắn vết thương: Các mô 

mềm (nhu mô) sẽ hình thành mô sẹo, và gắn với nhau cho nên vết thương 

được hàn kín. Sau dó chúng có thể trao dổi nước qua cơ chế thẩm thấu, mạch 

mới từ từ hình thành liên thông giữa bộ phận ghép và gốc ghép. 

Nuôi cấy mô: Mọi cơ thể thực vật được tạo nên từ những tế bào, mỗi tế 

bào là một dơn vị cơ bản của sự sống, mang thông tin di truyền đủ để mã hoá 

cho sự hình thành một cơ thể thực vật mới. Vì vậy, khi đặt mô thực vật (mô 

lá,...) vào môi trường dinh dường thích hợp (đầy đủ khoáng, chất điều hoà), 

diều kiện nuôi cấy thích hợp (pH, ánh sáng, nhiệt độ,...) ta có thể tạo ra cây 

hoàn chỉnh. 

3. Nêu các ưu thế của sinh sản vô tính. 

Trả lời: 

+ Thế hệ con cháu sinh ra có đặc tính di truyền tương tự với cây mẹ. Nếu 

chúng được sống trong cùng một điều kiện như cây mẹ, chúng sẽ tồn tại và 

sinh sản với kết quả cao. 

+ Cá thể và quần thể sinh sản vô tính sẽ sinh trưởng nhanh chóng hơn 

sinh sản hữu tính, bởi vì các thành viên cùa sinh sản vô tính có thể sinh sản 

klũ còn non. 

4. Chọn phương án trả lời đúng. Phương pháp nhân giống vô tính nào có 

hiệu quả nhất hiện nay? 

A. Gieo từ hạt. B. Chiết cành. c. Giâm cành. D. Nuôi cấy mô. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. Chiết cành. 
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5. Nêu ứng dụng và thành tựu sinh sản vô tính trên thế giới, trong nưóc và 

địa phướng của trường. 

Trả lời: (Học sinh tự làm). 

§42. SINH SẢN HỮU TÍNH ở THựC VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực 

(tinh trùng) và giao tử cái (trứng) thông qua quá trình thụ tinh để tạo nOn 

hợp tử. Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. 

Sinh sản hữu tính có cả ở thực vật có hoa và không có hoa. 

Thụ phấn là hiện tượng hạt phân tiếp xúc với đầu nhuỵ. Sau dó, nếu hạt 

phấn nảy mầm thành ống phấn, ông phân xuyên qua vòi nhuỵ mang hai 

giao tử đực tới noãn thì mới xảy ra quá trình thụ tinh. 

Ớ thực vật có hoa có sự thụ tinh kép. Sự tạo quả và hạt diễn ra sau thụ 

tinh. Khi quả chín diễn ra các biến dổi về màu sắc, mùi vị, độ mềm và cường 

độ hô hấp mạnh. 

Trong nông nghiệp, người ta dùng êtilen để làm quả chín nhanh và auxin, 

gibêrelin để tạo quả không hạt. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Tại sao lại gọi sinh sản hữu tính? Nêu điểm khác với sinh sản vô tính? 

Trả lời: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp cùa giao tử 

đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo thành hợp tử. Hợp tử phát trií?n 

thành cơ thể mới. 

Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính ở chỗ: có sự tham gia của hai 

loại giao tử, có hiện tượng thụ tinh tạo thành hợp tử. 
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* Chan sát hình 42.1, hãy mô tả quá trình thụ phấn và thụ tinh ở thực vật có 

hoa 

Hạt phấn 

THỰ PHẤN I Hạt phấn 

Hình 42.1. Chu kì phát triển từ hạt đến hạt ở thực vật có hoa 

Trả lời: Trong quá trình thụ phấn, hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhuỵ 

cùa hoi. Khi gặp điều kiện thuận lợi, hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ sẽ nảy mầm 

mọc rí một ống phân. Ong phân theo vòi nhuỵ đi vào bầu nhuỵ, hai giao tử 

đực nằn trong ống phấn, được ống phấn mang tới noãn. 

Khỉ ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi, một giao tử đực kết hợp 

với nom cầu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kết hợp với nhân cực 2n để 

tạo thmh nội nhũ 3n cung cầ'p dinh dưỡng cho phôi. Như vậy, ở thực vật có 

hoa, C£ hai giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là thụ tinh kép. 

* Noi ví dụ về sự tự thụ phấn mà em biết. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ 

các tá< nhản nào? 

Tràlời: 

- TỊ thụ phân là quá trình xảy ra trên cùng một cây (hạt phấn của hoa 

rơi lêr chính nhuỵ của nó). Ví dụ: Hạt phấn của hoa'bưỐi rơi lên nhuỵ của 

chính ìoa đó; hay ở đậu Hà Lan, lúa có sự tự thụ phấn rất nghiêm ngặt. 

- Sí thụ phấn chéo được thực hiện nhờ các tác nhân tự nhiên (gió, nước, 

sâu bọ hay nhân tạo (do người). 

* Kii quả chín có những biến đổi gì vể hình thái và sinh lí? 

Trólời: Khi quả chín có những biến đổi gì về hình thái và sinh lí như sau: 
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+ Biến đổi về màu sắc: Diệp lục giảm đi, trong khi carôtenôit lại dược 

tổng hợp thêm. 

+ Tạo các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. 

+ Các châ't ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, fructôzơ, saccarôzơ tăng lẽn, 

êtilen hình thành. 

+ Khi quả chín, pectat canxỉ ỏ tê' bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rời 

nhau, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thuỷ phân khiến tế bào vỏ và ruột quả 

mềm ra. 

* Có thể làm cho quả chín nhanh hay chậm đi được không? Điểu kiện nào 

quyết định hiện tượng đó? 

Trả lời: Ta có thể làm cho quả chín nhanh hay chậm đi được nhờ một số 

tác nhân như êtilen, C02, nhiệt độ ảnh hưởng đến sự chín của quả. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Phồn biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Trả lởi : 

Sinh sản hữu tính Sinh sản vô tính 

Là sự tạo nên cây mới có sự tham 

gia của giao tử đực (n) và giao tử cái 

(n), có sự thụ phấn, thụ tinh tạo hợp 

tử (2n) phát triển thành quả, hạt. 

Là hình thức sinh sản không cố sự 

kết hợp giữa giao tử đực và giao tử 

cái. 

2. Trình bày một chu kỉ phát triển từ hạt tđi hạt. Nêu các hình thức thụ 

phấn. Tại sao nói thực vật có hoa có sự thụ tinh kép? 

Trả lời: 

+ Chu kì phát triển từ hạt đến hạt: 

Trong quá trình thụ phấn, hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhuỵ cùa hoa. 

Khi gặp điều kiệu thuận lợi, hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ sẽ nảy mầm mọc ra 

một ống phấn. Ong phấn theo vòi nhuỵ đi vào bầu nhuỵ, hai giao tử đực nằm 

trong ống phấn, được ống phấn mang tới noãn. 

Khi ống phấn đến noãn, qua lồ noãn đến túi phôi, một giao tử đực kết hợp 

với noán cầu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kết hợp vói nhân cực 2n để 

tạo thành nội nhũ 3n cung cấp dinh dưỡng cho phôi. 

Sau khi thụ tinh, noãn biến đổi thành hạt. Phôi của hạt phát triển đầy đủ 

thành cây mầm gồm: rễ mẩm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm. Bầu nhuỵ sẽ 

phát triển thành quả. Đồng thời với sự tạo quả là sự rụng của các bộ phận 

dài, cánh của hoa. 

Hạt của cây nếu được gieo vào đất sẽ nảy mầm, sinh trưởng, phát triển từ 

cây non thành cây trưdng thành, ra hoa, thụ phấn, thụ tinh tạo quả, kết hạt. 

+ Các hình thức thụ phấn: tự thụ phấn và thụ phấn chéo. 
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+ ó thực vật có hoa, cá hai giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh nên 

được gọi là sự thụ tinh kép. 

3. Nêu những biến dối chủ yêu khi quả chín. 

Tra lời: Khi quả chín có những biến đổi về hình thái và sinh lí như sau: 

+ Biến đổi về màu sắc: Diệp lục giảm đi, trong khi carôtenôit lại dược 

tổng hợp thêm. 

+ Tạo các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêtôn. 

+ Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, 

êtilen hình thành. 

+ Khi quả chín, pectat canxi ở tế bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rải 

nhau, <enlulỏzơ ở thành tế bào bị thuỷ phân khiến tê bào vỏ và ruột quả 

mềm ra. 

4. T ong thực tế đã có ứng dụng nào làm quả chín nhanh hay chín chậm? 

Trả lời: 

+ Dáng đất đèn sản sinh êtilen là quả chín nhanh. 

+ Bio quản quả ở nơi có nhiệt độ thấp, nhiều CƠ2 sẽ làm quả lâu chín. 

5. Chọn phướng án trả lời dũng. Trứng dược thụ tinh ở: 

A. bao phấn. B. đẩu nhuỵ. c. ống phấn. D. túi phôi. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. túi phôi. 

§43. THựC HÀNH: NHÂN GIÔNG GIÂM, CHIẾT, 

GHÉP ở THựC VẬT 
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B. SINH SẢN ở DỘNG VẬT 

§44. SINH SẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc. Cơ thế gốc 

tách thành hai hoặc nhiều phần, mỗi phần sẽ cho ra một cá thể mới (cá thể 

mới giống hệt cơ thể gốc). Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là nguyên phân. 

Sinh sản vô tính có các hình thức: phân đôi, mọc chồi, phân mảnh và 

trinh sinh. 

Trinh sinh là hình thức sinh sản vô tính đặc biệt, trứng (giao tử cái) có 

thể phát triển thành một cơ thể mới mà không qua thụ tinh. 

Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào 

một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, 

từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới. 

Nuôi cấy mô và nhân bản vô tính có ý nghĩa rất lớn trong chăn nuôi, 

trồng trọt và trong y học thẩm mĩ. 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 

A. TÌM HIỂU THÀO LUẬN 

* Quan sát các hình thức sinh sản vô tính dưdi dầy, cho biết thế nào là sinh 

sản vô tính? 

1 tế bào ban đáu Nhân phân chìa Tế bào chất 2 tổ bào mới 
phân chia 

Hình 44.1. Sinh sản bằng cách phản đôi ở trùng biến hình 
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Hình 44.2. Sinh sản bằng cách nảy chồi ở thuỷ tức 

ĩrả lời: 

+ Siih sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cá thể gốc. 

+ Cic cá thế con sinh ra nhờ sinh sản vô tính sẽ giống hệt cá thể gốc. 

+ T'0ng sinh sản vô tính, vật chất di truyền của cá thể con và cá thể gốc 

hoàn toàn giống nhau, đều có bộ nhiễm sắc thể 2n, cơ sở tế bào học của sinh 

sản vô tính là phân bào nguyên nhiễm. 

* Híy điền dấu + (có) hoặc dấu - (không) vào bảng 44 dưới đây. Sau khi 

diền díu (+) hoặc (-) vào bảng trên có nhận xét gì vể các hình thức sinh sản 

vỡ tinh ở dộng vật? 

Trả lời: 

Các động vật 
Sinh sản vô tính 

Phản đôi Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 

T ùng roi + _ _ _ 

Tiuỷ tức + + _ 

Hu quỳ + + _ 

Sm lông _ _ + _ 

Tai sông_ _ - - _ 

Oig -_ - - + 

Nh.n xét: Hiện tượng sinh sản vô tính rất phổ biến ở động vật bậc thấp, 

với nhểu hình thức khác nhau như: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh 

sinh. 

* - tiện tượng thằn lằn bị đút| đuôi, tái sinh dược đuôi; tôm, cua, chán và 

càng b gãy tái sinh dược chản và càng mới, có phải là hình thức sinh sản vô 

tính ktông? Vì sao? 
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- Hình thức trinh sinh có gì giống và khác với hình thức sinh sản phân dôi, 

nảy chổi, phân mảnh? 

- Cho biết những ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính. 

Trả lời: 

- Hiện tượng thằn lằn bị đứt đuôi tái sinh dược đuôi tôm, cua, chân và 

càng bị gãy tái sinh được chân và càng mới không phải là hình thức sinh sản 

vô tính, vì nó chỉ tái sinh tạo thành một bộ phận của cơ thể chứ không hình 

thành nên một cơ thể mới. 

- Hình thức trinh sinh có gì giống và khác với hình thức sinh sản phần 

dối, nảy chồi, phân mảnh ở các điểm sau: 

+ Giống nhau: Cơ thể mới dược hình thành không có sự kết hợp cùa giao 

tử đực và cái, không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền. 

+ Khác nhau: Có sự hình thành cơ thể mới từ giao tử (tế bào trứng In), tế 

bào trứng dơn bội này có thể phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ 

tinh. Ví dụ: Ở ong, ong đực là do trinh sinh đơn bội, ong chúa và ong thợ là 

do sự sinh sản qua thụ tinh tạo cơ thể lưỡng bội. 

- Ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính: 

+ Ưu thế: Những cá thể sống độc lập riêng lẻ vẫn có thể sinh ra con chấu 

vì vậy có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp, cá thể mới giống hệt 

nhau và giống hệt cá thể ban đầu, tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời 

gian ngắn, các cá thể mới tạo ra thích nghi với môi trường sống ổn định. 

+ Hạn chế: Hình thức sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống 

nhau hoàn toàn về mặt di truyền nên khi điều kiện sống thay đổi có thể dân 

đến chết hàng loạt các cá thể giống nhau đó, thậm chí là cả quần thể đó bị 

tiêu diệt. 

* Quan sát hình 44.3, cho 

biết có những dạng cấy 

ghép mô nào? Dạng nào có 

thể thực hiện được? 

Hình 44.3. Cảc dạng cấy ghép mô 
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Trả lời: Trong hình 44.3 ta thấy có 3 dạng cây ghép mô là: đồng ghép, dị 

ghép, tự ghép. Trong đó, dạng tự ghép và dạng đồng ghép có thể thực hiện 

được. 

* Quan sát quy trình nhân bản cừu Đôly (hình 44.4 SGK Sinh học 11 NC), từ 

đó cho biết thê nào là nhân bản vô tính? 

Trả lời: Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào 

xồma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân và kích thích phát triển thành 

phôi, sau đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới. 

* Ý nghĩa của nhân bản'vô tinh là gì? Nêu nhữrg hẹn chế cc thể có à động 

vật nbản bản vô tính? 

Trả lời: Nhân bản vỏ tính có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt, y học, 

thẩm mĩ. Áp dụng biện pháp nhản bản vó tính có thể tạo ra dược các mô, cơ 

quan mong muốn mà có thể dùng để thay thế cơ quan, mô bị hỏng ở người.. 

Những hạn chế ở động vật nhân bản vô tính: vì các động vật này có cùng 

kiểu gen nên khi có dịch bệnh hoặc các tác nhân bất lợi xảy ra thì chúng sẽ 

phản ứng giống nhau, fio đó có thể chết hàng loạt... làm ảnh hưởng năng suất 

chăn nuôi. Động vật được nhân bản vô tính không có ưu thế lai nên thường 

cớ sức sống không cao. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Sinh sản vô tính là gì? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính 

giống hệt cơ thể mẹ ? 

Trả lời: Sinh sản vô’tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gôc. 

Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là nguyên phân. Cơ thể gốc tách 

thành hai hoặc nhiều phần, mỗi phần sẽ hình thành một cá thể mới. Vì vậy, 

các cá thể mới trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể ban dầu. 

2. Có những hình thức sinh sản vô tính nào? Sinh sản vô tính ở động vặt 

đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật đa bào 

bác cao? 

Trả lời: Những hình thức sinh sản vô tính: phân đôi, nảy chồi, phân 

mảah, trinh sinh. 

Sự giống và khác giữa sinh sản vô tính ở động vật đa bào bậc thấp với 

sinh sản vô tính ở động vật da bào bậc cao: 

+- Giống nhau: Cơ thể mới được hình thành không do sự kết hợp của giao 

tử đực và giao tử cái mà do sự phân bào nguyên nhiễm từ một tế bào gốc ban 

đẩu.. 

+- Khác nhau: 

Đông vât đa bào bâc thấp Động vât đa bào bâc cao 

Cơ thể mới hình thành từ một tế 

bào hoặc một mô nào đó trên cơ thể 

Thể hiện trong giai đoạn phát triển 

phôi sớm: từ một phôi ban đầu tách 
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gốc, không có sự kết hợp giữa giao 

tử đực và giao tử cái. 

3. Vì sao trinh sinh là một hình thức sỉnh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó 

là hình thức sinh sản vô tinh? 

Trả lời: Trinh sinh là một hình thức sinh sản đậc biệt nhưng có thể coi dó 

là hình thức sinh sản vô tính vì trong hình thức sinh sản này giao tử (tê bềto 

trứng ln) có thể phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ tinh, không 

có sự tham gia của giao tử dực. 

4. Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thê’ thành công? 

Trả lời: Dạng dị ghép không thể thành công bởi vì khi mô lạ ghép vào cơ 

thể nhận, cơ thể nhận có thể sản xuất những kháng thê tiêu diệt hoậc ức chế 

các tế bào của mô ghép, làm mô ghép bị bong ra. Điềụ này xảy ra là do mỗi 

cơ thể có hệ thống miễn dịch chống lại sự hiện diện của các prôtêin lạ trong 

cơ thể. 

5. Nhân bản vô tính là gì? Ý nghĩa của nhắn bản vô tính? 

Trả lời: Nhân bản vô tính là hiện tượng chuyển nhân của một tế bào 

xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân và kích thích phát triển thành 

phôi, sau dó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới. 

Nhân bản vô tính có ý nghĩa trong chăn nuôi, trồng trọt, y học, thẩm mĩ. 

Người ta hy vọng rằng việc áp dụng kĩ thuật nhân bản vô tính có thể tạo ra 

được các mô, cơ quan mong muốn, từ đó có thể thay thế cơ quan, mô bị bệnh, 

tổn thương ở người. 

thành 2 hoặc nhiều phôi, mỗi phôi 

sẽ phát triển thành một cơ thể nhờ 

nguyên phân. Ngoài ra còn có hình 

thức trinh sinh: Trứng (n) có thế 

phát triển thành một cơ thể mà 

khống cần thụ tinh._ 

§45. SINH SẢN Hữu TÍNH ở ĐỘNG VẬT 

I. TÓM TẮT Lí THUYẾT 

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia 

của giao tử đực và giao tử cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật 

chất di truyền. 

Sinh sản hữu tính có hai hình thức thụ tinh là: tự phối (tự thụ tinh) và 

giao phối (thụ tinh chéo), trong dó giao phối tiến hoá hơn tự phối. 

Sự thụ tinh có thể xảy ra ở ngoài cơ thể (thụ tinh ngoài) hoặc ở trong cơ 

thể (thụ tinh trong) nhờ cơ quan giao phối. Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ 

tinh ngoài. 
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Xét về hình thức sinh sản có thể phân biệt: đẻ trứng, đẻ trứng thai và đẻ 

con, trong đó đó con tiến hoá hơn đẻ trứng. 

II. (;ỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI 

A. Tìm hiểu - THÀO LUẬN 

* Láy ví dụ về một số loài dộng vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ dồ 

sinh sán hữu tính ỏ gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính? 

Hình 45. Sinh sản hữu tinh ở gà 

Trả lời: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự 

tham lia của 2 giao tử dực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật 

chất di truyền. 

* Qsan sát sơ đổ sinh sản hữu tính ở gà (hình 45 ở trên) hãy: 

- Ghi chú thích các giai đoạn sinh sản hữu tính ỏ gà vào các ô hình chữ 

nhật trên sơ đồ. 
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- So sánh sô' lượng nhiễm sác thể có trong tế bào trứng, tinh trùng và hợp 

tử. 

- Nhờ những quá trinh nào mà cá thể con cũng có bộ nhiễm sẩc thể i2n) 

giống bộ nhiễm sác thể của bố mẹ (2n). 

Trả lời: 

- Các giai đoạn sinh sản hữu tính ở gà theo thứ tự là: hình thành tinh 

trùng và trứng, thụ tinh, phát triển phôi thai. 

- SỐ lượng nhiễm sắc thể trong hợp tử (2n) gấp đôi số nhiễm sắc thể 

trong trứng (n) và tinh trùng (n). 

- Nhờ các quá trình thụ tinh, nguyên phân và giảm phân mà cá thể con 

có bộ nhiễm sắc thế’ lưỡng bội (2n) giống bộ nhiễm sắc thể ở bố mẹ (2n). 

* Dựa vào kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong 

sinh sản hữu tính? 

Trả lời: Các hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính là: tự phối (tự thụ 

tinh), giao phôi (thụ tinh chéo),... 

* Nêu đặc điểm tiến hoá thông qua hình thức sinh sản từ dộng vật thấp đê'n 

cao. 

Trả lời: 

- Thụ tinh ngoài: Đa số dộng vật ở nước thường đẻ trứng và xuất tinh 

trùng vào nước, các giao tử sẽ gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên, đây là 

phương thức nguyên thuỷ nhất và cho ít kết quả được gọi là sự thụ tinh 

ngoài. Ở nhóm động vật này, các cơ quan sinh dục chỉ có các ống dẫn làm 

nhiệm vụ dẫn giao tử ra ngoài (ví dụ: cá, ếch, nhái,...). 

- Thụ tinh trong: Các nhóm động vật khác, đặc biệt là nhóm động vật 

trên cạn có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch từ cơ thể con 

đực vào cơ thể con cái, tại đây sẽ xảy ra sự thụ tinh. Phương thức thụ tinh 

này gọi là sự thụ tinh trong, nó cần phải có sự phối hợp hoạt động của cả con 

đực và con cái. ở nhiều loài động vật còn hình thành nhiều tập tính phức tạp 

nhằm đảm bảo cho sự gặp gỡ và giao hợp của các cá thể khác giới trong một 

thời gian nhất định. 

* Hướng tiến hoá cửa sinh sản hữu tính là gì? Tại sao nói hình thức thụ tinh 

trong tiến hoá hơn hlnh thức thụ tinh ngoài? Tại sao dẻ con tiến hoá hơn dẻ 

trứng? 

Trả lời: Hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính là: 

- Phương thức thụ tinh: đi từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) rồi đến 

giao phối (thụ tinh chéo). 

- Hình thức sinh sản: từ đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến đẻ con. 

Hình thức thụ tinh trong tiến hoá hơn hình thức thụ tinh ngoài vì hợp tử 

hình thành từ thụ tinh trong sẽ phát triển thành phôi trong cơ thể mẹ hoặc 
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đó trứng có vó bọc dày, do đó phôi được bảo vệ tốt hơn thụ tinh ngoài, đảm 

báo cho sự sống sót và phát triển cùa các cá thế’ con. 

í)ẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng vì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể 

mẹ, đám báo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn dẻ trứng. 

B CÂƯ HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Thê nào lá sinh sản hữu tính? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính VỚI 

sinh sán vô tính? 

Tro lời: Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự 

tham gia cùa 2 giao tứ đực và cái, ninh thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật 

chất d; truyền. 

Sinh sản vô tính Sinh sản hữu tính 

- Khòng có sự kết hợp giữa giao tử - Có sự kết hợp giữa giao tử đực và 

đực và cái. cái. 

Không có sự tố hợp vật chất di - Có sự tổ hợp vật chất di truyền. 

truyền. - Tiến hoá hơn sinh sản vô tính. 

2. Thế nào là sự thụ tinh? Bản chất của sự thụ tinh? 

Trò lời: Sự thụ tinh là sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái hình 

thành hợp tứ. 

Bản chất của sự thụ tinh là sự tổ hợp vật chất di truyền của giao tử đực và 

giao tứ cái hình thành nên hợp tử. 

3. Vì sao sinh sản hữu tính tiến hoá hơn sinh sản vô tính? 

Tro lời: Sinh sản hữu tính luôn có sự tổ hợp vật chất di truyền trong khi 

sinh sỉn vô tính không có sự tổ hợp vật chất di truyền. Sự tổ hợp lại vật chất 

di trmền tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thể con, cá thể con có các dặc điểm 

di trự'ền của bố mẹ, có thể thích nghi và phát trijển trong điều kiện môi 

trường sống thay dổi. Do đó, sinh sản hữu tính tiến hoá hơn so với sinh sản 

vô tính. 

4. Vì sao dẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng? 

Tro lời: Đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng vì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ 

trong lơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn dẻ trứng. 

5. hãy nêu một số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính và giải thích. 

Trc lời: Iỉướng tiếrvhoá của sinh sản hữu tính là: 

- Fhương thức thụ tinh: đi từ tiếp hợp đến tự phối (tự thụ tinh) rồi dến 

giao piối (thụ tinh chéo). 

- Kình thức sinh sản: từ đẻ trứng đến đẻ trứng thai đến dẻ con. 

6. Trong quá trình tiến hoá, dộng vật chuyển từ dời sống dưổi nưóc lên trên 

cạn si gặp những trỏ ngại gì liên quan đến sinh sản ? Những trỏ ngại dó đã 

đươc thắc phục như thế nào? 
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Trả lời: Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ đời sống dưới nưức 

lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại liên quan đến sinh sản là: sự thụ tinh 

ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước, trứng đẻ ra bị khô 

và dễ bị các tác nhản khác làm hỏng (ví dụ: nhiệt độ quá cao hay quá thấp, 

ánh sáng mặt trời mạnh, nhiễm vi khuẩn,...). 

Những trở ngại dó đã được khắc phục bằng cách tiến hoá chuyển đổi từ 

thụ tinh ngoài thành thụ tinh trong. Đẻ trứng có vỏ bọc dày hay phôi thai 

phát triển trong cơ thể mẹ. 

§46. Cơ CHẾ ĐIỀU HOÀ SINH SẢN 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Quá trình sinh sản của động vật diễn ra bình thường là nhờ động vật có 

cơ chế điều hoà sinh sản. Điều hoà sinh sản có thể do tác động của môi 

trường hoặc do tác động của hoocmôn sinh sản. Cơ chế điều hoà sinh sản chủ 

yếu là cơ chê diều hoà sinh tinh trùng và cơ chế điều hoà sinh trứng. 

Đối với con cái, FSH kích thích sự phát triển của bao noãn, LH làm bao 

noãn chín, gây rụng trứng, tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra 

hoocmôn prôgestêron. 

Đô'i với con đực, FSH jcích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo 

thành tinh trùng, LH tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmôn 

testostêrôn. 

Cơ chế điều hoà sinh tinh và điều hoà sinh trứng đều được thực hiện theo 

cơ chế liên hệ ngược. 

Dựa vào cơ chế điều hoà sinh trứng ta có thể đưa ra được biện pháp tránh 

thai bằng việc uống thuốc tránh thai. 

Sinh sản của dộng vật phụ thuộc vào những nhân tố như: ánh sáng, nhiệt 

độ, chế độ dinh dưỡng .. 

II. GỢl ý trả lời câu hỏi 

A. TỈM HIỂU - THÀO LUẬN 

* Quan sát sơ dồ điểu hoà tạo trứng, hãy giải thích tại sao sự điểu hoà tạo 

trứng được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược? 
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Hình 46.1. Sơ dồ điều hoà tạo trứng 

Trả lời: Đầu tiên, vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích thích thuỳ trước tuyến 

yên tiết FSH làm noãn chín, đồng thời tiết LH gây rụng trứng và tạo thể vàng. 

Thể vàng tiết ra ơstrôgen và prôgestêron làm niêm mạc tử cung dày xốp, 

xung huyết để đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ; mặt khác chúng cũng tâc 

động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, gây ức chế tiết FSH và LH nên 

trứng không chín và rụng trong vòng 14 ngày sau khi rụng trứng. Nếu trứng 

không được thụ tinh, thể vàng sẽ teo lại và thoái hoá; vùng dưới đồi không bị 

ức chế lại kích thích tuyến yên tiết FSH, LH để hình thành bao noãn mới. 

* Dựa vào sơ dồ điều hoà sinh trứng, dể tránh thụ thai có thể có biện pháp 

nào? 

Trả lời: Để tránh thụ thai có thể dùng thuốc chống thụ thai có chứa 

ơstrôgen và prôgestêron tông hợp. Các chất này cũng có tác dụng như do thể 

vàng tiết ra. Ngoài ra, còn có các biện pháp tránh thai khác như: dùng bao 

cao su, xuất tinh ngoài âm đạo... 

* Dựa vào kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong 

sinh sản hữu tính? 

Trả lời: Các hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính là: tự phối (tự thụ 

tinh), giao phối (thụ tinh chéo),... 

* Quan sát sơ dồ diều hoà sinh tinh hãy giải thích tại sao sự điều hoà sinh 

tinh dược thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược? 
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-!*?■». Kích thích 

—ti*. ức chế 

Hình 46.2. Sơ đổ điểu hoà sinh tinh 

Trả lởi: Trước tiên, vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích thích thuỳ trước 

tuyến yên tiết FSH để kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thành 

tinh trùng; LH có tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmôn testostêrôn 

(testostêrôn cũng tham gia vào quá trình sinh tinh). Khi testostêrôn dược tiết 

quá nhiều sẽ tác động ngược lên tuyến yên, gây ức chế tiết LH. Ngoài ra 

hoocmôn inhibin do ống sinh tinh tiết ra cũng gây ức chế FSH. 

* Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây rổi rút ra nhận xét vê sự sinh sàn 

của dộng vật phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường? 

Thí nghiệm 1: Hai đàn cá của cùng một loài cá chép được nuôi trong 2 bể 

với các điều kiện sống như nhau chỉ khác về chế dộ chiếu sáng: một bể đề ở 

chế độ ánh sáng bình thường, còn một bể để ở nơi bóng tối.- Sau một thời 

gian, đến kì sinh sản thì chỉ có đàn cá nuôi trong bể có chế độ ánh sáng binh 

thường mới dẻ. 

Thi nghiệm 2: Cá rô phi có nguồn gốc ở vùng xích đạo có nhiệt độ trung 

bình là 30°c, mỗi năm dẻ 11 lứa và đẻ quanh năm. Khi nuôi cá ở nhiệt độ 16 

- 18°c thì cá ngừng đẻ. 

Thí nghiệm 3: Cóc đẻ rộ trong tháng 4 nên khối lượng hai buồng trứng 

giảm. Sau đó nếu cóc được ăn đầy đủ thì đến tháng 10, hai buồng trứng mới 

phục hồi khối lượng và lại có khả năng sinh đẻ. 

Trả lời: Nhận xét: Sự sinh sản của động vật phụ thuộc vào những nhân tố 

như: ánh sáng, nhiệt độ, chế độ dinh dưỡng,... 
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B. CÂU HỎI VÀ BAI TẬP 

1. Có thê’ điểu hoà sinh sản ớ động vật bằng những cơ chế nào? Cho vi dụ. 

Trả lời: Có thế điều hoà sinh sản à động vật bằng các tác động môi trường 

hay tác động cua các hoocmôn sinh sản. 

Ví cụ: 

- Môi trường: Cá chép nuôi trong tối sẽ không đẻ trong mùa sinh sản. 

Hoocmôn sinh sản: Thuốc chống thụ thai có ơstrôgen và prôgestêrôn 

làm ức chế sự rụng trứng. 

2. Vi sao cơ chế điếu hoà sinh tinh và điểu hoà sinh trứng déu dược thực 

hiện theo cơ ché ngược ? 

Trà lời : 

+ Cơ chê điều hoà sinh tinh: Vì tuyến yên tiết FSH để kích thích sự phát 

triển cáa ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng; LH có tác dụng lên tế bào 

kẽ để gây tiết hoocmôn testostêrôn (testostêrôn cũng tham gia vào quá trình 

sinh tiah). Khi testostêrôn được tiết quá nhiều sẽ tác động ngược lên tuyến 

yên, gáy ức chế tiết LH. Ngoài ra hoocmôn inhibin do ống sinh tinh tiết ra 

cũng gáy ức chế FSH. 

+ Cơ chế diều hoà sinh trứng: Tuyến yên bị vùng dưới dồi kích thích sẽ 

tiết FSH làm noãn chín, đồng thời tiết LH gây rụng trứng và tạo thể vàng. 

Thể vàng tiết ra ơstrôgen và progestêron làm niêm mạc tử cung dày xốp, 

xung hjyết đế đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ; mặt khác chúng cũng tác 

động nịược lên tuyến yên và vùng dưới dồi, gây ức chế tiết FSH và LH nên 

trứng sĩ không chín và rụng trong vòng 14 ngày sau khi rụng trứng. 

3. Vé sơ đổ và giải thích cơ chế điều hoà sinh trứng. 

Trả lời : 

Hình minh hoạ cơ chế điều hoà sinh trứng 

Đầu tiên, vùng dưới dồi tiết ra GnRH kích thích thuỳ trước tuyến yên tiết 

FSH làn noãn chín, đồng thời tiết LH gây rụng trứng và tạo thể vàng. 
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Thể vàng tiết ra ơstrôgen và progestêron làm niêm mạc tử cung day xô'p, 

xung huyết đê đón trứng đã thụ tinh đến làm tổ; mặt khác chúng cũng t ác 

động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, gây ức chế tiết FSH và LH nên 

trứng không chín và rụng trong vòng 14 ngày sau khi rụng trứng. Nếu trứng 

không được thụ tinh, thể vàng sẽ teo lại và thoái hoá; vùng dưới dồi không bị 

ức chế lại kích thích tuyến yên tiết FSH, LH để hình thành bao noãn mới • 

4. Rối loạn sản xuất hoocmỗn FSH, LH vã testostêrôn có ảnh hưởig đến 

quá trình sản xuất tinh trùng hay không? Vì sao? 

Trả lời: Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng 

đến quá trình sản xuất tinh trùng. Vì FSH kích thích ống sinh tinh Sín sinh 

tinh trùng. LH kích thích tế bào kẽ sản xuất testostêrôn, testostêrôn lại kích 

thích ông sinh tinh sản sinh tinh trùng. Do đó, việc tăng hay giảm san xuất 

hoocmôn FSH, LH, thay đổi nồng độ testostêrôn đều ảnh hưởng đàn quá 

trình sản sinh tinh trùng. 

5. Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prỏgestêrôn ĩó ảnh 

hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không? Vì sao? 

Trả lời: Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestềron có 

ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng. Vì FSH, LH kích thích nang trứng, 

làm trứng chín và rụng; cho nên sự rối loạn quá trình sản xuất FSH, LiBl của 

tuyến yên sẽ làm rô'i loạn quá trình chín và rụng trứng. Nồng độ ơstrcgem và 

prôgestêrôn trong máu có tác dụng lên quá trình sản xuất hoocmôn FSH, LH 

của tuyến yên nên cũng ảnh hưởng đến quá trình sản sinh trứng. 

§47. ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ở ĐỘNG VẬT 

VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH ở NGƯỜI 

I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Trong chăn nuôi, tuỳ mục đích mà người ta sẽ sử dụng nhiều biện Ịháip để 

thúc dẩy sự sinh sản của vật nuôi bằng thụ tinh nhân tạo và nuôi c(y phôi 

hoặc diều khiển giới tính của đàn con theo ý muốn (ví dụ: muốn tăngnlhanh 

đàn gia súc, thu hoạch trứng, sữa thì cần tăng nhiều con cái; muốn tlu được 

nhiều thịt và các sản phẩm khác như len của cừu, tơ tàm,... thì cần tăng 

nhiều con đực). 

ở người, việc sinh đẻ có kế hoạch có ý nghĩa rất quan trọng vì nếudâìn số 

tăng cao quá mức thì điều kiện sống của xã hội không đủ đảm bảo dẫm đến 

nghèo nàn, lạc hậu. Để dảm bảo sinh dẻ có kế hoạch, cần có những hểuì biết 

về các biện pháp tránh thai, không chỉ nhằm kế hoạch hoá dân sô mà còm để 

đám bảo sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên. 

II. GỢI ý trả lời câu hỏi 
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A TÌM HIỂU - THẢO LUẬN 

* Những động vật quý hiếm nhưng chi đẻ 1 con trong một lứa, muốn nhân 

giỏng nhanh thì phải có những biện pháp nào? Cơ sở khoa học của các biện 

pháp dó. 

Trả lời: Những động vật quý hiếm nhưng chỉ đẻ 1 con trong một lứa, 

.muốn nhân giống nhanh thì phải có các biện pháp gây đa thai nhân tạo, ví 

dư như: 

Kích thích làm cho nhiều trứng chín, rụng và thụ tinh cùng một thời 

điểm íiể cho nhiều thai. Để làm điều này ta có thể tiêm hoocmôn thuỳ trước 

tuyên yên (FSH, LH) cho con cái làm cho noãn chín và gây rụng trứng. 

- Dùng enzim tripsin để tách các tế bào còn do hợp tử sinh ra (hợp tử 

được nuôi trong môi trường nuôi cấy), hoặc dùng tơ buộc thắt phôi non thành 

2 hay nhiều khối độc lập, sau đó cấy trở lại dạ con; như vậy ta có thể tạo ra 

nhiếu cá thể sinh ra cùng thời điểm. 

* Trong chăn nuôi hiện nay có những hương nào để điểu khiển giới tính 

cứa đàn con? cơ sỏ khoa học của các hướng đó là gì? 

Trả lời: Để điều khiển giới tính của đàn con ta có thể áp dụng biện pháp 

tách tinh trùng hoặc thụ tinh nhân tạo. 

Cơ sở khoa học của các hướng đó là: 

+ Tách tinh trùng làm hai nhóm: Nhóm tinh trùng mang NST giới tính X 

(thụ tinh với trứng sẽ cho con cái) và nhóm tinh trùng mang NST giới tính Y 

(thụ tinh với trứng sẽ cho con đực). Ta có thể tách tinh trùng bằng li tâm, 

diện di... 

+ Thụ tinh nhân tạo: Thực hiện trong ống nghiệm, sau đó nuôi hợp tử 

trong điều kiện thích hơp, chờ đến lúc thành phôi. Tế bào của phôi cái sẽ 

chứa thể Bar (là một khối NST đậm màu), tế bào phôi đực thì không có thể 

Bar. Tuỳ theo' nhu cầu sử dụng mà cấy phôi thích hợp vào dạ con của con cái. 

* Vì sao một trong những biện pháp tăng sinh ở dộng vật là cắn phải xử lí 

giao tử và th-ụ tinh nhân tạo? 

Trả lời: Việc xứ lí giao tử làm tăng khả năng sống của giao tử, tiện cho 

việc bảo quản và vận chuyển. Thụ tinh nhân tạo có hiệu suất cao hơn so với 

thụ tinh theo cách tự nhiên. Vì vậy, ta áp dụng biện pháp trên để tăng sinh 

ở (lộng vật. 

* Nuôi cấy phôi dã giải quyết được những vấn để gì trong sinh sản ơ động 

vật và trong sinh dẻ ở ngươi? 

Trả lời: Nhờ kĩ thuật nuôi cấy phôi, ta có thể làm tăng khả năng sinh sản 

của nhiều loài dộng vật quý hiếm, chúng có thể đẻ được nhiều con trong một 

lứa thay vì chỉ một con như trong tự nhiên. Ớ người, kĩ thuật nuôi cấy phôi 

đã giúp những người bị bệnh vô sinh có thế sinh con. 
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* Vì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạch? Có những biện pháp nào đảm 

bảo sinh dẻ có kế hoạch ở người để thực hiện kế hoạch hoá dân số? 

Trả lời: Dân số tăng nhanh tạo ra nhiều tác dộng xấu đến môi trường và 

đặt ra nhiều vấn đề xã hội cần phải giải quyết như: việc làm, lương thực, nơi 

ở,... ở nhiều quốc gia. Việc kiểm soát sự tăng dân số đang là nhiệm vụ hàng 

đẩu trong chiến lược quốc gia đối với sự phát triển một nền kinh tế xã hội 

bền vững ở mỗi nước, đặc biệt ở các nước nghèo. 

Các biện pháp tránh thai có thể đảm bảo sinh đẻ có kế hoạch ở ngưdi là: 

dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo (ngăn không cho tinh trùng gặp 

trứng), vòng tránh thai (ngăn sự làm tổ của phôi), thuốc uống tránh thai (ức 

chế sự rụng trứng ở nữ), đình sản (thắt ống dẫn tinh hay ống dẫn trứng). 

* Hãy trình bày các biện pháp tránh thai và hậu quả của việc phá thai ở tuổi 

vị thành niên. 

Trả lời: Các biện pháp tránh thai: dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm 

đạo (ngăn không cho tinh trùng gặp trứng), vòng tránh thai (ngàn sự làm tổ 

của phôi), thuốc uống tránh thai (ức chế sự rụng trứng ở nữ), đình sản (thắt 

ông dẫn tinh hay ống dẫn trứng). 

Hậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên là: có thể gây thủng tử cung, 

xuất huyết, nhiễm trùng vùng chậu, thai ngoài tử cung, sa dạ con, vô sinh, có 

thể tử vong; ảnh hưởng đến tâm lí, sức khỏe sinh sản của người phá thai. 

* Vì sao cẩn phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vj 

thành niên? 

Trả lời: Ta cần phải giáo dục dân số vì nếu dân số tăng quá mức, trong 

khi điểu kiện sống của xã hội không đủ đảm bảo sẽ dẫn đến nghèo nàn lạc 

hậu. Giáo dục thanh niên thực hiện kế hoạch hoá gia đình để có thể kiểm 

soát tỉ lệ tăng dân số cho phù hợp với mức sống. Việc giáo dục sức khỏe vị 

thành niên là cần thiết vì dây là lứa tuổi mới dậy thì, tâm lí và sinh lí chưa 

Ổn định để có thai, sinh con. Việc có thai có thể dẫn đến hậu quả xấu cho sức 

khỏe và học tập. 

B. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Để tăng si.nh ở dộng vật cấn phải có những biện ptiáp nào? 

Trả lời: 

- Kích thích làm cho nhiều trứng chín, rụng và thụ tinh cùng một thời 

diểm để cho nhiều thai. Để làm điều này ta có thể tiêm hoocmôn thuỳ trước 

tuyến yên (FSH, LH) cho con cái làm cho noãn chín và gây rụng trứng. 

- Dùng enzim tripsin để tách các tê bào con do hợp tử sinh ra (hợp tử 

được nuôi trong môi trường nuôi cấy), hoặc dùng tơ buộc thắt phôi non thành 

2 hay nhiều khối độc lập, sau đó cấy trở lại dạ con; như vậy ta có thể tạo ra 

nhiều cá thể sinh ra cùng thời điểm. 
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.2. Vì sao có thề điểu khiến được giới tính đàn con của vặt nuôi? Việc điểu 

khitển giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi? 

Trả lời: Ta có thô điều khiển được giới tính dàn con cùa vật nuôi nhờ vào 

các biện pháp sau: 

+ Tách tinh trùng làm hai nhóm: Nhóm tinh trùng mang NST giới tính X 

(thụ tinh với trứng sẽ cho con cái) và nhóm tinh trùng mang NST giới tính Y 

(thụ tinh với trứng sẽ cho con đực). Ta có thể tách tinh trùng bằng li tâm, 

điệm di... 

+ rhụ tinh nhân tạo: thực hiện trong ống nghiệm, sau dó nuôi hợp tử 

tromg diều kiện thích hơp, chờ đến lúc thành phôi. Tế bào của phôi cái sẽ 

chứía thể Bar (là một khỏi NST đậm màu), tế bào phôi đực thì không có thể 

Rar\ Tuỳ theo nhu cầu sử dụng mà cấy phôi thích hợp vào dạ con của con cái. 

'Ý nghĩa: tuỳ vào mục đích trong chăn nuôi mà ta cần nhiều con đực hay 

con cái. Ví dụ: khi cần tăng nhanh đàn gia súc, thu hoạch nhiều trứng, sữa 

thì cần nhiều con cái^Nếu muốn thu nhiều thịt hay len (từ cừu), tơ tằm... thì 

cần nhiều con đực. 

3. Muôi cấy phôi có vai trò gì trong chăn nuôi và trong sinh đẻ ở người? 

Trả lời: Nhờ kĩ thuật nuôi cấy phôi, ta có thể làm tăng khả năng sinh sản 

của nhiều loài động vật, chúng có thể đẻ được nhiều con trong một lứa thay 

vi chi một con như trong tự nhiên, ở người, kĩ thuật nuôi cấy phôi đã giúp 

nhữíng người bị bệnh vô sinh có thể sinh con. 

4. Mêu các biện pháp tránh thai và cơ sỏ khoa học của các biện pháp đó. 

Nêu bậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên? 

'Tri lời: Các biện pháp tránh thai: dùng bao cao su, xuất tinh ngoài âm 

đạoi (ngăn không cho tinh trùng gặp trứng), vòng tránh thai (ngăn sự làm tổ 

của phôi), thuốc uống tránh thai (ức chế sự rụng trứng ở nữ), đình sản (thắt 

Ống dẫn tinh hay ống dẫn trứng). 

iHáu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên là: có thể gây thủng tử cung, 

xuất huyết, nhiễm trùng vùng chậu, thai ngoài tử cung, sa dạ con, vô sinh, có 

thể tủ vong; ảnh hưởng đến tâm lí, sức khỏe sinh sản của người phá thai. 

3. Vì sao cẩn phải giáo dục dân số và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vj 

thàmh niên ? 

Tri lời: Ta cần phái giáo dục dân số vì nếu dân số tăng quá mức, trong 

khi đều kiện sống của xã hội không đủ đảm bảo sẽ dẫn đến nghèo nàn lạc 

hậu. jiáo dục thanh niên thực hiện kê hoạch hoá gia đình để có thể kiểm 

soát 1Ỉ lệ tăng dân số cho phù hợp với mức sống. Việc giáo dục sức khỏe vị 

thành niên là cần thiết vì đây là lứa tuổi mới dậy thì, tâm lí và sinh lí chưa 

ổn địah dể có thai, sinh con. Việc có thai có thể dẫn đến hậu quả xấu cho sức 

khồe và học tập. 
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§48: ÔN TẬP CHƯƠNG II, III VẤ IV 

HỆ THỐNG HOÁ KIÊN THỨC 

t. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1 

Trả lời: Bảng 48.1: Cảm ứng ở thực vật 

Vấn đề Hướng đông ửng động 

Khái niệm Là hình thức phản ứng của một 

bộ phận của cây trước tác nhân 

kích thích theo một hướng xác 

định. Trường hợp tránh xa tác 

nhân kích thích dược gọi là 

hướng động âm, hướng tới nguồn 

kích thích là hướng động dương. 

Là hình thức phản ứng 

của cây trước tác ìhân 

kích thích không địíih 

hướng. 

Phân loại - Hướng đất. 

- Hướng sáng. 

Hướng nước. 

Hướng hoá. 

- ững động không sũnh 

trưởng. 

- ững động sinh trưèng;. 

2. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.2 

Trả lời: Bảng 48.2: Cảm ứng ở động vật. 

Các nhóm đông vât TỔ chức thần kinh Mức đô cảm ứig 

Ruột khoang Hệ thần kinh dạng lưới. Phản ứng toàn thái, 

không chính xác. 

Đối xứng hai bên 

(giun, sán) 

Chuỗi hạch thần kinh 

bung. 

Phản ứng cục bộ VI 

đơn giản. 

Thân mềnvgiáp xác, 

sâu bọ 

Hệ thần kinh dạng 

hạch (hạch não, ngực, 

bụng). 

Phản ứng tương đô 

phức tạp và khá chnìh 

xác. 

Động vật có xương 

sống 

Hệ thần kinh dạng ống. Phản xạ phức tạp 'à 

chính xác. 

3. Hãy điển nội dung phủ hợp vèo bảng 48.3 

Trả lời: Bảng 48.3: Điện sinh học và dần truyền xung 

Các vấn đề Nội dung 

Điện thế 

nghỉ 

Là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron. T onig 

trạng thái không bị kích thích, điện thế này có được là (0 íSự 

phân bố không đồng đều các ion giữa bên trong và bên Igoiài 

màng do tính thấm có chọn lọc của màng sinh chất._ 

Là sự thay dổi hiệu điện thế giữa bẽn tropg và bén Igọ?ầi 
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IhoỊt động 1 màng khi nơron bị kích thích, đã làm thay đối tính thấm 

của màng gây nên mất phân cực và tái phân cực đế trở về 

điện thè nghỉ. 

Truvển xung Hưng phấn được truyền đi trong sợi thần kinh dưới dạng 

trmg sợi xung thần kinh theo cả hai chiểu (kể từ nơi kích thích). 

(thán kinh __ 

Tru^ển xung Trong cung phản xạ, hưng phấn chi' được dẫn truyền theo 

t rong cung một chiều nhất định từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần 

phản xa kinh <l'-n cơ quan dáp ứng nhơ sự có mạt cua các xináp. 

4. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.4 

Trả lời: Bảng 48.4: Tập tính động vật. 

L,ogi tâp tính Khái niêm Ví du minh hoa 

B.ẩnt sinh Là những tập tính cơ bản của 

cơ thể động vật mà ngay từ khi 

sinh ra đã có, mang tính bán 

năng và di truyền. 

Tập tính phóng lưỡi bắt 

mồi của cóc, tập tính 

sinh sản của dộng vật, 

tập tính di cư. 

Tlhú sinh Là loại tập tính được hình 

thành trong quá trình sống do 

học tập hoặc do có sự chuyển 

giao giữa các cá thể cùng loài. 

Tập tính tránh mồi khi 

ăn nhầm mồi của cóc, 

tập tính học tập ở dộng 

vật bậc cao và người,... 

5. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.5 

Trả lời: Báng 48.5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật. 

Vấn đề Thưc vât Đông vât 

Khá niệm - Sinh trưởng là quá trình 

tăng lên về số lượng, khối 

lượng và kích thước tế bào, 

làm cây lớn lên trong từng 

giai đoạn, không trải qua các 

biến thái. 

- Sinh trưởng là sự gia tăng 

kích thước cũng như khối 

lượng cơ thể động vật (ở các 

mức độ tế bào, mô, cơ quan 

và toàn bộ cơ thể) theo thời 

gian. 

Phát triển là toàn bộ 

những biến đổi diễn ra trong 

chu kì sống của một cá thể, 

biểu hiện ở 3 quá trình liên 

quan lẫn nhau : sinh trưởng, 

phản hoá tê bào và mó cùng 

với quá trình phát sinh hình 

1 thái tạo nên các cơ quan của 

cơ thể. 

- Sự phát triển bao gồm 3 

quá trình liên quan mật 

thiết với nhau, đó là sinh 

trưởng, phân hoá tế bào và 

phát sinh hình thái cơ quan, 

cơ thể. 

Mĩ ố liên 1 Sinh trưởng và phát triển là Sinh trưởng và phát triển 
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quan giữa 

sinh trưởng 

và phát 

triển 

hai quá trình liên tiếp xen kẽ 

nhau của quá trình trao đổi 

chất. Sự biến đổi về số lượng 

của sinh trưởng ở rễ, thân, lá 

dẫn đến sự thay đổi về chất 

lương ở hoa, quả, hat. 

luôn liên quan mật thiết với 

nhau, đan xen lẫn nhau và 

luôn liên quan dến môi 

trường sống. Sự sinh trưởng 

tạo tiền để cho phát triển và 

ngươc lai. 

Tác dộng 

của 

hoocmôn 

đến sự sinh 

trưởng 

Hoocmôn là chất điều hoà 

sinh trưởng của thực vật, 

gồm 2 nhóm : nhóm kích 

thích sinh trưởng và nhóm 

kìm hãm sinh trưởng. 

Sự sinh trưởng ở động vật 

được điều hoà bởi hoocmốn 

sinh trưởng (GH) và hoocmín 

tirôxin. 

Tác động 

của 

hoocmôn 

đến sự 

phát triển 

Klorigen là hoocmôn kích 

thích ra hoa. 

- Phitôcrôm là sắc tố enzim 

có tác dụng điều hoà sự phát 

triển. Chất này tác động đến 

sự ra hoa, nảy mầm và nhiều 

quá trình sinh lí khác. 

- Sự phát triển biến thái 

được điều hoà bởi hoocmdn 

biến thái và lột xác ec đi xơa, 

juvenin (ở sâu bọ) va tirôxtn 

(ở ếch nhái). 

- Chu kì động dục ở động 

vật, chu kì kinh nguyệt ở 

người được điểu hoà bởi nhiéu 

loại hoocmôn như F3H, LH, 

ơstrôgen, prôgestêror., HCG, 

6. Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng 48.6 

Trả lời: Bảng 48.6: Sinh sản ở thực vật và động vật. 

Các hình thức sinh sản Thưc vât Đông vẳt 

Sinh sản vô tính Là sự hình thành cơ 

thể mới không có sự 

kết hợp tính dực, cái. 

Cơ thể này có đặc tính 

giông hệt cây mẹ, được 

sinh ra từ bào tử hay 

một phẩn của cơ quan 

sính dưỡng ở cây mẹ. 

Là hình thức sinh sản 

chỉ cần một cơ thể gốc. 

Các cá thể mứi giông 

hệt cơ thể gốc. 

Sinh sản hữu tính Là hình thức tạo cơ 

thể mới do có sự thụ 

tinh của hai giao tử 

đực và cái. Hình thức 

này luôn kèm theo sự 

tổ hợp vật chất di 

truyền. 

Là hình thức sinh sản 

tạo cá thể méi do sự 

kết hợp của giao tử đực 

và giao tử cái. Hình 

thức này luín kèm 

theo sự tổ hợp vật chất 

di truyền. 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất. 

1. Mức độ cảm ứng của động vật có xưởng sống là: 

A. phản ứng toàn thân. B. phản xạ phức tạp, chính xác. 

c. phản ứng định khu. D. chuyển động cơ thể. 

Trá lời: Dáp án đúng là: B. phản xạ phức tạp, chính xác. 

Hưng phấn dln truyền trong cung phản yạ theo chiều: 

A. từ cơ quan thụ cảm tới trung ương thần kinh và đến cơ quan đáp ứng. 

B. từ cơ quan đáp ứng đến trung ương thẩn kinh, 

c. từ điểm kích thích về hai phía. 

D. từ trung ương thẩn kinh đến cơ quan đáp ứng và tới cơ quan thụ cảm. 

Trả lời: Đáp án đúng là: A. từ cơ quan thụ cảm tới trung ương thần kinh 

VI đến cơ quan dáp ứng. 

3. Hoocmôn nào trong số các hoocmôn dưới dây không cắn cho nưôi cấy 

nô thực vặt? 

A. Auxin. fì. Gibêrelin. c. Xitôkinin. D. Êtilen. 

Trả lời: Đáp án dũng là: D. Êtilen. 

4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điểu hoà của hoocmôn: 

A. ơstrôgen. B. prôgestêron. c. ecđixơn. D. FSH. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. ecđixơn. 

5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây: 

A. mía. B. ngô. c. lạc. D. đậu. 

Trả lời: Đáp án dúng là: A. mía. 

6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là: 

A. dùng hao cao su. B. đặt vòng tránh thai, 

c. xuất tinh ngoài âm đạo. D. dùng thuốc tránh thai. 

E. đinh sản nam và nữ. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. đặt vòng tránh thai. 

7. Hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là: 

A. cây mới dược tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất. 

B. cây mới dược tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác, 

c. cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá. 

D. cây mới dược mọc lên từ những chồi mới trẽn gốc một cây đã bị chật. 

HT SINH HỌC 11 NC - 117 



Trả lời: Đáp án đúng là: c. cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ 

hoặc lá. 
8. Trong các cây trổng bằng cách giảm, loại cây dễ sống nhất là: 

A. các loại cây ăn quả vì cành của chúng cố nhiều chồi. 

B. các loại cây sông ở bùn lẩy vì ở môi trường ẩm cành dễ mọc rễ. 

c. các loại cây thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là cihất 

dự trữ cho sự ra rễ và mọc chồi như sắn, rau muống, khoai lang, xương rồng ,... 

D. cả A và B. 

Trả lời: Đáp án đúng là: c. các loại cây thân chứa nhiều chất dinhi dưỡng 

hoặc có nhựa mủ là chất dự trữ cho sự ra rễ và mọc chồi như sắn, rau muốrng, 

khoai lang, xương rồng... 

9. Sự thụ phấn là hiện tượng: 

A. hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 

B. hạt phấn nảy mầm trên đầu nhuỵ. 

c. té bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái c/hứa 

trong noãn của nhuỵ hoa. 

D. cả 3 câu trên đều sai. 

Trả lời: Đáp án đúng là : A. hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ. 

10. Hạt dược tạo thành do: 

A. hợp tử sau khi thụ tinh. B. noãn sau khi được thụ tinh. 

c. bầu của nhuỵ. D. phần còn lại của noãn sau khi thụ tinhí. 

Trả lời: Đáp án đúng là: B. noãn sau khi dược thụ tinh. 

11. Bộ phận nào của hoa biến dổi thành quả? 

A. Nhuỵ của hoa. 

B. Tất cá các bộ phận của hoa. 

c. Phôi và phôi nhũ được hình thành sau khi thụ tinh. 

D. Bẩu của nhuỵ. 

Trả lời: Đáp án dúng là: D. Bầu của nhuỵ. 

12. Auxin có tác dộng: 

A. kích thích lá và rụng quả. 

B. kích thích phát triển nụ bên. 

c. ức chế phát triển chiều dài thân. 

D. kích thích kéo dài tế bào và phát triển rễ. 

Trả lời: Đáp án đúng là: D. kích thích kéo dài tê bào và phát triển arễ. 

HỌC 11 NC 118 - HTSINHI 



MỤC LỤC 

CHUƠkS I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHAT VÀ NĂNG LƯỢNG 
A òhuyên hoá vặt chất và năng lượng ở thực vặt 

<■1 1 rao ddi nưóc ò thưc vát... 
>2 Trao đổi nưỏc ở thực vát (tiếp theo) . 
«3 Trao đổi khoáng vá nitơ ở thực vật ... . 
>4 Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo) 
>5 Trao dổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo) . 
§6. Thực hanh Thoát hơi nước và bó’ tri thi nghiêm vế phân bón. 
>7 Quang hợp 
>8 Quang hợp ờ các nhóm thực vật. 
69 Ảnh huờng cùa các nhàn tô ngoại cảnh đến quang hợp. 
>10 Quang họp va nâng suát cây trống. 
:11 Mó hàp ó thực vát . 
>12 Anh huờng của các nhàn tố mõi trường đèn hó hấp .. . 
ị 13 Thưc hành tách chiết sấc tố từ lá vá tách các nhóm sắc tố bàng phương phàp hoả học 
>14 Thục hành Chứng minh quá trinh hô hấp toả nhiệt. 

B Chuyên hoá vặt chất và nàng lượng ở dộng vặt 
>15 I lèu hoá. 
>16 Tiêu hoá (tiếp theo). 
617 Hó hấp. 
>18 Tuán hoán . 
619 Hoạt dóng cùa các cơ quan tuấn hoàn. 
620. Càn bằng nội mõi. . 
621 1 hưc hành: Tim hiểu hoạt động cùa tim ếch. 
622 ởn táp chương I... 

CHƯUN1II. CÀM ỨNG 
A Cảm ứng G thực vật 

623. Huớr.ạđộng. 
624 ứng dọng. 
625 Thực hành: Hướng dộng . 

B Cảm ứng à dộng vật 
626 Cảm úng ở dộng vật . 
627 Cảm ứng ở dộng vặt (t.ếp theo) . 
628 Điện thế nghỉ vã diện thẻ hoạt dộng . • . 
629 Dần truyến xung thần kinh trong cung phản xạ. 
630 Tập tinh ... . 
631 Tập tính (tiếp theo). 
632. Tập tinh (tiếp theo) .. 
633 Thực hành: Xem phim vé mộỊ số tập tinh ở dộng vát. 

CHƯC1N3 III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIEN 
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

634 Sinh trưởng ở thực vật . 
635 Hoocmõn thựọ vặt. 
§36 Phát triển ở thuc vật có hoa . 

B. Sinh trưởng và phát triển ỏ động vặt 
§37. Sinh trưởng và phát triển ỏ dộng vật. 
§38 Các nhân tô ảnh hưởng dến sinh trưởng và phát triển ở dộng vật. 
§39 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo).... 
§40. Thực hành Quan sát sinh trưỏng và phát triển của một sô’ dộng vặt. 

CHƯCỈNà IV. SINH SÀN 
A. Sinh sản ỏ thực vặt 

641 Sinh sàn vó tinh ở thực vặt. 
§42. Sinh sản hữu tinh ở ttrực vặt. 
§43. Thực hành: Nhản giông giâm, chiết, ghép ở thực vặt. 

B Sinh sản à dộng vặt 
§44. Sinh sản vỏ tinh ở dộng vật. 
§45 Sinh sản hữu tinh ở dõng vặt. 
§46 Co chè diều hoà sinh sàn.. 
§47 Điếu khiển sinh sản ở dộng vặt và sinh dẻ có kẽ hoạch ở ngưởi 
§48 ốn tảp chương II. III và IV. 

8 
10 
13 
15 
16 
16 
19 
23 
25 
27 
30 
32 
32 

33 
36 
38 
40 

47 
49 
50 

54 
58 
62 

63 
65 
68 
70 
71 
73 
74 
75 

76 
79 
81 

83 
85 

90 

91 
.. 94 

97 

98, 
102 
106 
110 

.114 

'SINH HỌC 11 NC - 119 



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘ 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Điện thoại: (04) 3971 4896; (04) 3972 4770 - Fax : (04) 39’1 4899 

Chiu trách nhiêm xuất bản 

Giảm đốc PHÙNG QUỐC BẢO 

Tổng biên tập: PHẠM THI TRÂM 

Biên tập Thu Hằng 

Trình bày Diệu Tâm 

Bìa Công ty Sách Hoa Hổnc 

Dối tác liên kết xuất bản : Công ty Sách HoaHổnỉ 

HỌC TỐT SINH HỌC 11 NÂNG CAO 

Mã sô': 1L-175ĐH2009 

In 3000 cuốn, khổ 16 X 24cm tại Công ty In Hoa Mai. 

Số xuất bản: 520-2009/CXB/06-83/ĐHQGHN ngày 12/06/2)019. 

Quyết định xuất bản số : 175 LK TN/XB. 

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2009. 

120 - HT SINH HỌC 11NC 


